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FORMÁLL 

ðíí> an aí) Magnús konferentsráb Stephensen samdi 

„Island i det attende Aarhundredeu hefur 

enginn íslendingur rábizt í ab Jýsa ástandi íslands 

um lengri tíma en eitt ár, og sjaldan hafa þess 

konar lýsingar verib svo nákvæmar og fjölbreyttar, 

eins og þær þyrftu ab vera. Hib bezta af þess 

konar ritgjörbum eru eptirmæli áranna 1835, 1836, 

1837 og 1838 eptir sjera Tómas Sæmundsson, sem 

voru prentub í Fjölni. Margar ágætar ritgjörbir 

um einstök mikils varbandi málefni íslands, t. a. m. 

um skólann, um verzlunina, um læknaskipun o. s. 

frv. hafa reyndar komib á prent í Nýjum Fjelags- 

ritum, og þess væri óskandi, ab höfundur flestra 

þessara ritgjörí)a, herra Jón Sigurbsson, sem, eins 

og alkunnugt er, mun vera fœrastur mabur um ab 

lýsa ástandi íslands bæbi ab fornu og nýju, fengi 

tima til ab rita um þetta efni. 

Jeg ímyndabi mjer, ab fáar bœkur mundu 

löndum mínum þarfari en þess konar bók, er lýsti 
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högirm landsins á marga vegu, og sýndi þannig 

landsmönnum á annan bóginn^ hvab þeir ættu 

undir sjer sjálfum, þab er ab skilja, hvern afla 

náttúra landsins leggur þeiin í hendur, og hvernig 

þeir hagnýta sjer þenna afla, og á hinn bóginn 

sýndi þeim, hvernig þeim væri stjórnab. 

Af því ab jeg var nú því mifcur ekki fœr um aí> 

semja þess konar bók sjálfur, fór jeg ab hugsa 

um, hvort ekki væri til nein bók eptir einhvern 

útlendan mann, sem væri hentug til þessa, því 

opt sjá útlendir menn jafnvel betur en landsbúar 

sjálfir þjóbeinkenni þau, er annabhvort tálma eba 

efla framför lands og lýbs, og einkum á þa& vií> á 

íslandi, því landar vorir hafa, ef til vill, aldrei 

gjört sjer nógu mikiö far um aö rannsaka landiö, 

og kynna sjer afla þess, og er þab þó einungis 

meö því skilyröi, aö þeir geta lært aö hagnýta sjer 

vel þenna afla. 

Utlendir menn hafa ritaÖ margar bœkur um 

ísland, og hefur þar sannazt máltœkiö, aö sínum 

augum lítur hver á silfriö Sumir níöa landiÖ og 

þykir þeim þaö íllt og óbyggilegt eins og Flóka*) 

foröum. Landsmenn þykja þeim vera skrælingjar 

einir og aö engu nýtir (þannig lýsa sumir þjóöverj- 

ar oss, t. a. m. Anderson, bœjargreifi í Hamborg, 

') Sbr. Islendinga sögur, Kaupmannahöfn 1843, 1. b. 30.-31. bls. 
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og nú fyrir skemmstu kvennsniptin Ida PíeifFer). 

Sumum þykir landib fagurt og gott eins og þórólfi 

smjör, og lofa þjóðina í hverju orbi (t. a. ni. Hen- 

derson skozki). En því er betur, ab nojjkkr segja 

kost og löst á landinu eins og Herjólfur. 

þannig virtist mjer íslandi lýst hlutdrægnislaust 

í þessum kaíla úr „Den danske Stats Stati- 

stik66 eptir A F. Bergsöe, háskólakennara, og þó 

ab of stuttlega sje talab um sum atribi, og sumu, 

ef til vill, lýst smásmuglegar, en þörf væri á fyrir 

íslendinga, þá er þab von, því þab hefur farib 

eptir því, hvab greinileg og nákvæm rit þau voru, 

er höfundurinn hefur haft ab stybjast vib, og ekki 

þótti mjer ráb ab breyta þess konar til neinna 

muna. 

Hafi landar mínir, eins og þeir geta haft, 

nokkur not af bœkling þessum, þá mega þeir þakka 

herra jústitsrábi, Oddgeiri Stephensen, fyrir þab, 

því þab er honum ab þakka, ab jeg fjekk styrk 

hjá stjórninni til ab koma honum á prent, og kann 

jeg honum fyrir þab miklar þakkir, og óska þess 

íslandi, ab þab njóti hans lengi, og megi lengi 

telja hann, eins og svo marga af ættmönnum hans, 

mebai helztu og beztu sona sinna. 

Ab endingu verb jeg ab bibja landa mína fyrir- 

gefningar á því, ab málib er ekki eins gott og 

jeg helbi feginn viljab, og kemur þab ekki til af 
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því, ab jeg hafi ekki haft allan vilja á ab vanda 

þab (því mjer virftast fleiri verba til ab nífca þab 

en prýba, og vildi jeg engan veginn fylla þann 

flokk), heldur af því, aí> jeg er enn viírvæn- 

ingur ab rita, og af þvi, ab opt er torveldara ab 

snúa úr öbru máli, svo ab vel sje, en ef frumritab 

er. Prentvillur held jeg ab ekki sjeu neinar svo 

miklar, ab þær valdi misskilningi, nema í athuga- 

greininni á 1. bls. í 4. línu ab neban talib er prentab 

„kostabu fyrir „kostnab44. 

Kaupmannahöfn 15. d. janúarmán. 1853. 

Sveinn Skúlason. 
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FÁEIN ORÐ 

um helztu greinir rikisvísindanna. 

Af því ab jeg er hræddur um, a£) landar mínir gjöri 

sjer, ef til vill, ekki rjetta hugmynd um, hvab ríkisfrœíii 

eí)a ríkislýsing (Statistik) er, og hvab rfkisvfsindin, sem 

ekki hafa orbib mjög almenn fyr en á þessari öld, kenni 

mönnum, held jeg, ab naubsyn beri til, ab jeg skýri þeim 

í fáum orbum frá vísindum þessum, ab því leyti sem jeg 

er fœr um og rumib leyfir; þab er annars kostar hætt 

vib, ab menn misskilji margt í bœkling þessum, ab mönnum 

þyki sumt of smásmuglegt, þyki t. a. m. biíralegt ab vera 

ab tala um kirnur og koppa, þyki þab ótilhlýbilegt ab 

skyggnast inn í babstofuna og gæta ab, hvernig rekkjum 

er skipab o. s. frv.; en, ef ab rjett er á litib, er þó 

ekkert þess konar of smásmuglegt eba ótilhlýbilegt í raun 

og veru, því opt eru þab einmitt þess konar smáatvik, 

sem lýsa hvab bezt, hversu langt þjóbin er komin áleibis 

í menntun, og ekki tjáir ab draga dul á, þó eitthvab sje 

ófagurt hjá þjóbinni, því sje ekki neitt þess konar of 

mælt, þá á þab ab vera henni bending til þess ab fœra 

í lag þab sem ábótavant kann ab vera, en menn eiga 

ekki ab reibast sannleikanum. Ekkert af því, sem getur 

kennt þjóbinni ab íhuga háttsemi sína, ab rannsaka fram- 

ferbi sitt, er lítilvægt, og engin þjób getur tekib mikium 
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framförum, nema hún láti sjer annt um aft þekkja og 

bœta hag sinn, andlegan og líkamlegan. 

þab er mjög áríbanlegt fyrir hvern einstakan mann 

ab íhuga nákvæmlega hœíilegleika sína, til þess ab 

hann geti þekkt og skilib köllun sína í lífinu , til þess ab 

hann geti stutt sem mest til almcnnings heilla, og notib 

sjálfur sem bezt verndar þeirrar og annara hagsmuna, sem 

ríkib, er hanu lifir í, getur látib honum í tje. 

En af því ab velgengni allra í ríkjunum er komin undir 

því, ab þeim sje vel fyrir komib, er þab enn árí&anlegra, 

bæbi fyrir alla og hvern einstakan mann, aft þau þekki og 

skilji tilgang sinn, til þess al þau geti veitt þá vernd og 

þab traust, sem þau eiga ab veita, og beitt sameiginlegu afli 
# 

þjohlimanna til framfara og fullkomnunar allra og einstakra. 

Ríkisvísindin eru þau vísindi, sem skýra frá e b 1 i, 

ásigkomulagi og tilgangi ríkisins, sýna hvab út- 

heimtist til ab ná þessum tilgangi, og kenna mönnum 

hvernig honum verbi bezt náb. 
•• 

011 ríkisvísindi lúta þannig ab því ab lýsa tilgangi 

ríkisins, þah er ah skilja: , 

1. Ríkisvísin (Statsphilosophie) sýnir mönnum, hver 

œbsti tilgangur ríkisins eigi ab vera. 

2. Stjórnvísin (Politik) sýnir, hvernig mannkynib geti 

komizt næst því ab ná œbsta tilgangi ríkisins. 

3. Ríkisfrœ&in eba ríkislýsingin (Statistik) kennir, ah 

hve miklu leyti þessum tilgangi sje náb á vissum 

tilteknum tíma. 

4. Stjórnarsagan (S ta ts h i s t o r i e) skýrir frá því, hvernig 

mannkynib, frá því ab ríki fyrst tóku ab myndast, 

hafi leitazt vib, og hvernig þab enn leitist vib aí) ná 

þessum œbsta tilgangi. 
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Um þessar þrjár fyrstu afcalgreinir ríkisvísindanna 

ætla jeg ab fara fáum orfcum. 

1. Ríkisvísin er hin heimspekilega undirstaha allra 

ríkisvísinda. Hun leitar ab hinum œbsta tilgangi ríkisins, 

og leibir þar af rjett og skyldur ríkisins og þeirra sem í 

því eru. 

Maburinn linnur hversdagslega, ah hann er sjer ekki 

einhlítur, aí) þah er margt í heiminum í kringum hann og 

í nátturu sjálfs hans, sem tálmar honum og framför hans 

og sælu, bæbi andlegri og líkamlegri. þaft liggur í eöli 

mannsins og ákvörbun, ab leitast vib aí) ná sem mestri 

fullkomnun; skynsemin býbur honum því aí) binda fjelags- 

skap vib abra, af því ab betur sjá augu en auga, og 

margar hendur vinna ljett verk. 

Ríki er því frjáls samtök manna einu efta 

fleiri löndum, af einni eba fleiri þjöbum, til 

þess ab hjálpasttil aí) rým a bu r tu öllum tálm- 

unum, andlegum og líkamlegum, er bægja 

mönnum frá ab ná hinni œbstu fullkomnun , er 

maburinn getur náb hjer á jörbunni; og verbur 

þá tilgangur ríkisins, ab mennirnir í því nái tilgangi sínum. 

Af því ab rfkisvísin ákvarbar þannig hinar algildu 

reglur, og sýnir, ab hve miklu leyti hver stjórnarlögun 

nær tilgangi ríkisins, dœmir hún einnig um þab, ab hve 

miklu leyti hver stjórnarlögun er rjett eba ekki, og fer 

hún þá ætíb eptir því, hvab vib á hjá ýmsum þjóbum 

og á ýmsum öldum, því eins og tíminn breytist, breytist 

einnig inannkynib, og þab sem getur verib gób og vitur- 

leg stjórnarlögun á sumun tímum og hjá sumum þjóbum, 

er, ef til vill, röng og óviturleg annarstabar; þannig geta 

stjórnarhættirnir verib margs konar, en allir verba þeir 
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ab miíia til þess, aí) tilgangi rflíisins verbi náb, annars 

kostar eiga þeir engan rjett á sjer. 

Eins og skynsemin bý&ur mönnum a& sameinast í 

fjelög og ríki til þess a& efla framför sína og fullkomnun, eins 

bý&ur hún þeim, sein hafa gjört slíkt samfjelag, a& hlý&nast 

hinum œbsta sameiginlega vilja, þa& er a& skilja: hún 

gjörir þa& a& skyldu fyrir fjelagsmennina, a& hlý&a for- 

stjórum fjelagsins, fyrir þegnana a& hlý&a stjórninni. annars 

getur ekkert fjelag og ekkert ríki sta&izt. 

2. Stjórnvísin sýnir, hvernig tilgangi rfkisins ver&i 

bezt ná& eptir reglum þeim, sem skynsemi og reynsla 

kenna monnum. þessi grein ríkisvísindanna er mjög 

yfirgripsmikil; hún skiptist í tvær a&algreinir: stjórnarlög- 

unarfrœ&i og stjórnarfrœ&i. Stjórnarlögunarfrœ&i kennir, a& 

hve miklu leyti hinar ýmislegu stjórnarskipanir geti ná& 

tilgangi ríkisins. Hún rannsakar e&li þjó&anna, sem í 

ríkinu búa, og livab langt þaír eru komnar álei&is í 

menntun; hún rannsakar stjórnarlögunina, eins og hún err 

og breytir ekki án varhyg&ar því, sem lengi hefur sta&ib, 

því ætí& eru þó nokkur líkindi til, a& þess konar ákvarb- 

anir eigi vi& þjó&ina. Stjórnarfrœ&in sýnir, hvernig beita 

skuli stjórnarvaldinu í öllum einstökum greinum samkvæmt 

stjórnarlöguninni. 

Menn geta reyndar komizt nærri því a& einskor&a 

hinar almennu stjórnarreglur eptir a&aleinkennum og ástandi 

þjó&anna, en þó er þa& mjög torvelt, þvf í sama ríkinu 

eru opt ýmisleg þjó&erni og tungumál, ýmisleg trúarbrögb 

og menntun, og ver&ur stjórnvitringurinn þar, eins og 

gó&ur skipstjóri, er stýrir skipi sínu innan um sker og 

öldur rjetta lei& til hafnar, a& horfa á tvær hendur, og 

reka sig hvergi á. 
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3. Ekkert er stjórnvitringnum naubsynlegra en ab 

þekkja nákvæmlega ríkib, sem hann á ab stjórna, og 

ekkert er hverjum frjálslyndum og skynsömum manni 

naubsynlegra en ab þekkja sem bezt þjóðfjelagið, sem 

hann liíir í, þegar hann er kvaddur til ab taka einhvern 

þátt — hvort sem nú þessi hluttekning er mikil eha lítií 

— í stjórn sinni. þess vegna er lýsing á ríkinu og 

stjórnarsaga þess svo áríbandi til þess ab sýna, ab hve 

miklu leyti búib sje aí) ná tilgangi ríkisins á einhverjum 

tilteknum tíma. Ríkisfrœbin (rjettast væri, ef þab væri 

ekki svo stirt, ab kalla þessa vísindagrein ríkishagsfrœbi) 

telur því upp og lýsir frumöflum þeim, sem ríkib er 

byggt á; hún sýnir fyrst, hvernig ásigkomulag landsins 

er, þab er ab skilja, hvernig landslag og jarbvegur er, og 

leibir þar af, hvab mikib landib geti gefib af sjer; í öbru 

lagi rannsakar hún, hvab mikill vinnuafli er í landinu, 

þab er ab segja, hvab margt fólkib er, og hversu mikil 

fólksfjölgunin er á ári hverju o. s. frv.; í þribja lagi 

lýsir hún því, hvernig mennirnir í landinu nota landsgœbin, 

og skýrir einnig frá vibskiptum manna í millum, eba meb 

öbrum orbum, hversu mikill ibnabur og verzlun sje 1 

landinu, og getur þess um leib, hvaba áhrif bæbi stjórnin 

í ríkinu sjálfu, og samband þess vib önnur rfki, hefur á 

þetta hvorttveggja, og í fjórba lagi sýnir hún afleibing- 

arnar af öllu þessu, þab er, hversu mikil velmegun þjóbar- 

innar er. 

þab má sjá af þessu, ab ríkisfrœbin telur greinilega 

upp allar stofnanir frá stjórnarinnar hálfu, sem annabhvort 

stubla til ])ess eba tálma því, ab velmegun og hagsæld 

ríkisins aukist, t. a. m. hvort stjórnin lætur sjer annt um 

ab koma upp landbúnabi, iiskiveibum o. s. frv., hvort 
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ibnaftur og verzlun eru frjáls efca ekki, hvort skólar eru 

settir handa ií)nabarmönnum, siglingamönnum o. s. frv., 

hvernig rjettar og lögreglu er gætt, og ah hve miklu leyti 

stjórnin eflir menntun í landinu meí) skólum og háskólum, 

og hvernig hun annast um heilsufar manna meí) læknaskip- 

un, spítölum o. s. frv., og ríbur mjög á, ab allar þessar 

lýsingar sjeu sem nákvæmastar og sannastar. 

Menn hafa kallaí) ríkisfrœbina sögu, sem nemur stabar, 

því hiin lýsir því sama sem sagan lýsir, nema ab því 

leyti, ab hiin tekur einhvern vissan tíma, en er ekki 

áframhaldandi röb vibburbanna eins og sagan. þab er 

því satt, ab hún er hib sama og sagan, þab er ab skilja, 

sagan, sem stendur vib á leií) sinni, lítur allt í kring um 

sig, og hyggur vandlega ab hve langt hún er komin. Rík- 

isfrœbin lýsir því mörgu einstöku nákvæmar en sagan, og 

þab er ætíb abalkostur hennar, ab hún sje sem ýtarlegust. 

Hjer gjörist ekki eins þörf á a!b lýsa þeim greinum 

ríkisvísindanna, sem lúta ab sambandi ríkjanna sfn í 

milli, því þess þarf ekki vib til ab skýra fyrir íslendingum 

efni bœklings þessa. 

Þýö. 



I. 
AFSTAÐA ÍSLANDS, STŒRÐ o. s. frv. 

IN orban aí) íslandi liggur íshafib, en á ahrar hlihar Atl- 

antshaf. ísland liggur frá 63° 24' til 66° 33' norhur 

frá mihbaugi (og liggur þá suhurhluti þess jafnnorharlega 

og þrándheimur), og frá 26° 6' til 37° 12' vestur frá 

hádegisbaugi Kaupmannahafnar. Island liggur þá hjer- 

umbil 30 mílur í landsuhur frá Grœnlandi, hjerumbil 75 

mílur í utnorbur frá Færeyjum, hjerumbil 150 mílur í 

norhur útnorhur frá írlandi, hjerumbil 120 mílur í vestur 

frá þrándheimi og hjerumbil 250 mílur í útnorhur frá 

Kaupmannahöfn. þó farib verhi frá fslandi til Danmerkur 

á viku, þykir þó vel ganga, þegar farib er á hálfum 

mánubi. Frá suftri til norhurs er landib breihast milli 

Portlands og Raubagnúps, og eru þab 48 mílur, en lengdin 

frá austri til vesturs er 66 mflur, og frá landnorbri til 

útsuburs, milli Langaness og Reykjaness 63 mílur. Flat- 

armál íslands er hjerumbil 1800 ferhyrningsmílur, og 

J) Nú eru til ðágætir uppdrættir Islauds, sem hib ísleozka bók- 

menntafjelag hefur látib prenta á sinn kostah árin 1844—1849 

mefc tilstyrk ríkissjúí)sins og vísindafjelagsins, einn, sem nær 

yflr allt landih, aft stœrh Ysjöoooo, og fjórir, a& stœrh Y4S0000, 

sem ná hver yflr fjórftung lands. A seinni hluta 18. aldar og í 

1 
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er þab því helmingi stœrra en konungsrikií) Danmörk og 

hertogadœmib Slesvík saman talin. Ef ísland lægi í J<5t- 

landshafi, næbu Jötland og England saman. Útnorburhluti 

íslands, Vestfirí)ir, er stdr skagi (Bar&astrandarsýsla, ísa- 

fjarbarsýsla og Strandasýsla), sem eibib milli Gilsfjarfcar 

og Bitrufjarhar, sem er lijerumbil míla á breidd, tengir vifc 

hinn hluta landsins. Margar eyjar liggja fyrir ströndum 

byrjun þessarar Ijet tekjuráftift (Ren tekammeret) mæla me?> 

þríhyrningamáli og draga upp allar strendur Islands, og eptir 

þessum mælingum eru gjörí)ir 10 uppdrættir af ströndum lands- 

ins, sem gjörfcir eru á kostnaí) sjóaruppdráttasafnsins árin 

1788—1826. Saman vib þessar mælingar voru nú bornar at- 

huganir um himintungl, til aí) ákve%a nákvæmlega hnattstöfcu 

tveggja helztu kauptúua landsins, Reykjavíkur og Akureyrar, 

því þa?)an var byrjat) þríhymingamálií). Til þess aí) fá gófta 

uppdrætti af Islandi, fól hií) ísleuzka bókmenntafjelag þenna 

starfa yfirkennara, Rirni Gunnlaugssjni, á hendur, sem hafí)i í 

18 ár mefc stakri vísindaást og kostgæfni í nokkra mánufci 

hvert sumar farift yfir allt land til aí) mæla og búa undir 

uppdráttinu, og þaft er þessi vfsindamaí)ur, er meí) hinni 

óþreytandi starfsemi sinni hefur átt mestan og beztau þátt 

íT aí) uppdrættir þessir fengust. Ólsen heitinu, sveitarfor- 

ingi, hefur sjeft um stunguna á uppdráttunum, og eru þeir 

svo nákvæmir, aí) á meira en 100 stö(5um er sýnd fjarlægí) 

frá mit)baugi og frá hádegisbaugi Kaupmannahafnar, og þar aí) 

auki hæo yfir sjóarmál. Nákvæmari lýsing á uppdráttum þess- 

um má fá í ritgjörí) yflrkennara, Bjarnar Gunnlaugssouar: „De 

mensura et deleneationelslandiæinterioris411. Vilöey 

1884. Eldri mælingum og uppdráttum íslands er greinilega lýst 

í bók eptir Eggers, prófessor; hún var preutuí) árií) 1786, og 

heitir: .,Physicalischeund statistischeBeschreibuug 

von Island“, 156.— 217. bls. Auk hinna 10 uppdrátta, sem 

áftur eru nefndir, er líka til einn uppdráttur, er prentafcur er 

á kostnafc sjóaruppdráttasafnsins 1826, og er hann seinna lag- 

fœr<6ur 1845. A kostnaí) hins sama safns er líka prentuí), 

árin 1788—1822, lýsing á ströndum íslands og höfnum, sem 

þar eru; hún er 4 hepti í fjögra blafca broti, og hefur Löwen- 

örn, sjóforingi samií) hana. 
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X 

íslands, og getum vjer einkum Vestmannaeyja, er liggja 

2 mflur undan landi ab sunnanver^u; stœrst þeirra er 

Heimaey, sem líka er opt kollub Vestmannaey. þær eru 

ein sýsla. 

Landinu var ab fornu skipt í fjóra fjórbunga eptir 

stefnu tveggja stórra fjallgarba, sem liggja í kross, og 

skipta landinu í 4 hluti *). Fjdrbungar þessir báru nafn 

eptir 4 höfubáttum, en hefbu átt ab heita utsubur-, út- 

norbur-, landnorbur- og landsubur-fjórbungur, og eptir 

þessari skiptingu hefur landinu seinna verib skipt í 4 um- 

dœmi* 2), þab er ab skilja: suburumdœmib, sem er hjer- 

umbil 700 ferhyrningsmflur ab stœrb, vesturumdœmib, sem 

ekki er nema lijerumbil 300 ferhyrningsmílur og austur- 

og norbur-umdœmin, sem einn amtmabur er yfir skipabur; 

þau eru bæbi aí) stœrb hjerumbil 800 ferliyrningsmflur. 

Umdœmunum er skipt í 19 sýslur, og þeim aptur f hreppa 

og súknir. 

II. 
LANDSLAG OG FJALLALÝSING. 

þab er aubsjeb, ab ísland hefur í- fyrstunni allt sam- 

an verib hálendi, en láglendib og firbirnir vib ströndina 

er þannig til orbib, ab vatnagangur hefur brotib og veitt 

’) Hinn mikli eldfjallagarí)ur, sem endar \ií) Kraflu í landnorí)ur 

og Heklu í útsuftur, liggur yflr þvert land, og sker hinn afcal- 

fjallgarftinn, sem liggur frá útnorbri í landsu?)ur. 

2) Skaptafellssýsla, sem heyr&i undir austflri&ingafjór'&ung, og 

BorgarfjarWsýsla, sem lá uudir vestflrfcingafjórfcung, eru nú 

lagftar vit) sufcurumdœmií). 

r 
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miklu burtu. þab er ekki meira en fjórbungur lands, sem 

liggur nebar en 1000 fóta yfir sjóarmál, og eru því 3/4 

hlutir lands óbyggbir. Árnar, sem falla nibur af hálendinu, 

hafa gjört allt láglendi og alla dali; þaí) er ab skilja, ab 

árnar hafa annabhvort grafib í sundur fjöllin, og eru dalirnir 

þannig til orbnir, ellegar ab þær hafa brotib upp iarbveg- 

inn, og borib hann nibur í hafib vib ströndina, og fyllt 

þab upp, og þannig er til orbib láglendib, er liggur meb 

suburströnd landsins. Til ab gjöra sjer skiljanlegt hib 

mikla afl vatnanna, verba menn ab gæta ab því, ab nibur 

af hálendi, er liggur svo norbarlega, streymir ekki ein- 

göngu vatn, heldur bera árnar meb sjer í leysingum á 

vorin stóra ísjaka, sem rífa upp grjót og jarbveg, þegar 

vatnsmegnib hleypir þeim á stab. Mibbik landsins er 

samfast flatlendi, 1000—3000 fóta yfir sjóarmál, og eru 

þar ekki abrar ójöfnur en einstakir jöklar og öldur; víba 

á þessu hálendi eru sandar af nokkurs konar móbergs- 

tegund. Snjólínan á íslandi liggur 2700- 3000 fóta yfir 

sjóarmál, og eru því allir hlutar lands, er hærra liggja, 

allt árib huldir snjó og ís; þessir ldutar lands, er sam- 

tals eru V9 af ílatarmáli landsins, eba rumlega 200 fer- 

hyrningsmílur, heita jöklar, en þeir jöklar, er ná nibur 

undir dalina, heita skribjöklar. Mestallur landsuburhluti 

íslands er þakinn jöklum og hraunum, sem óvíba verbur 

farib yfir. Yfir mikib af þessu svæbi tekur hinn afarstóri 

Vatnajökull eba Klofajökull, sem er hjerumbil 150 fer- 

hyrningsmílur ab stœrb. og Ódábahraun, sem er hjer- 

umbil 50 ferhyrningsmílur, og nær upp ab utnorbur- 

hlib VatnajÖkuls. í þessum hluta lands ná jöklarnir nærri 

því nibur í grös; þar eru hæst fjöll á landi, Öræfajökull 

og Snæfell. A öllu norburlandi eru fjöll lægri, og þegar 
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frá eru skildir 2 jöklar á vestfjörbum, eru þar einungis 

fáeinir smájöklar, og í landnorfcurhlutanum enginn sem 

teljandi sje. 8 hæstu fjöll eru: 

Öræfajökull. . . 6241 fóta yíir sjöarmál. 

Snæfell. 5808 — — — 

Eyjafjallajökull 5432 — — — 

Herbubreib .. . 5290 — — — 

Hekla. 4964 — — — 

Stórhöfói .... 4509 — — — 

Birnudalstindur 4300 — — — 

Rimar. 4020 — — — 

Einungis 2 af þessum tindum, Heróubreió og Rimar 

liggja á Noróurlandi. Merkilegast af fjöllum þessum er 

eldfjalliÓ Hekla eóa Heklufell, sem liggur 20 mílur í austur 

frá Reykjavík; hun hefur optast gosió af öllum eldfjöll- 

um á íslandi. Efsti tindur á eldfjalli þessu er nærri 

því ætíÓ hulinn skýi, sem er í lögun eins og kápa1), 

sem optast hefur varnaó ferÓamönnum, þá sjaldan aó farió 

hefur verió upp á hana, aÓ gjöra athuganir. Hun hefur, 

síóan menn hafa sögur af, gosió 18 sinnum, árin 1104, 

1157, 1206, 1222, 1294, 1300, 1341, 1389, 1436, 1510, 

1554, 1578, 1597, 1619, 1636, 1693, 1766 og 1845, 

tvisvar og þrisvar á hverri Öld, og hafa lióió á milli gos- 

anna 53, 48, 16, 72, 6, 41, 48, 47, 74, 44, 24, 19, 

22, 17, 57, 73 og 79. Af því aó svo langt hefur lióió 

milli þriggja seinustu gosanna, viróist mega ráóa, aó eld- 

gangurinn í fjallinu sje farinn aó minnka. Ekki hafa eld- 

gosin verió aó tiltölu ákafari, þó langt hafi lióió á milli. 

Eldgosió, sem byrjaói 5. d. aprílmánaóar 1766, er eitt- 

*) Af þessu skýi hefur hún fengiÓ nafniÓ Hekla, sem þýÓir kápa 
meÓ hetti. 
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hvert hib stórkostlegasta af öllum Heklugosum. Oskustrok- 

urinn var 21. d. aprílmánaftar hjerumbil 16000 fóta hár, 

og seinna opt töluvert hærri. Vikurkol, fabmur ummáls 

þeyttust 2 mílur vegar burtu, og á 30 mílna svæbi var 

ströndin þakin meb minni vikurkolum. Seinasta eldgosib, 

árib 1845, stóð yfir, svo lítib hlje var á, í 7 mánubi. 

Askan kom nibur á skip langt úti í hafi, og, hjerumbil 

19 stundum eptir ab gosib var byrjab, á skip, sem var 

140 mílur undan landi. Daginn eptir ab gosib byrjabi 

fjell aska á Færeyjum, og þribja daginn á Orkneyjum. 

Eldflóbib rann 50 fet á stundu; þab var svo mikib, ab 

þab hefbi getab náb yfir 1353 dagsláttur, þó ab þab hefbi 

verib 330 fet á þykkt. Af því ab nærri því öll eldfjöll 

á íslandi eru jöklar, spýja þau ekki einungis hrauni, ösku 

og grjóti, heldur einnig leir og vatni. Öskustrókurinn var 

á hæb 6774—13926 fet, þab er tvöfalt eba þrefalt hærri 

en fjallib. Jarbskjálftarnir, sem voru samfara gosinu, voru 

svo hœgir, ab þeir gjörbu hvergi mein, og þegar frá eru 

skildar fáar sveitir, gjörbi eldgos þetta lítib tjón, bæbi af 

því, ab mesta Öskufallib lenti í óbyggbum, og af því, ab 

ákafar rigningar skolubu mestallri Öskunni, sem fallib hafbi 

langt burtu, nibur í árnar skömmu eptir öskufallib. 

Hekla er, eins og allir vita, ekki eina eldfjallib á 

íslandi, þó ab hún hafi optast gosib. þar eru bæbi mörg 

fjöll, sem enn er eldur í, og mörg, sem nú eru út brunnin, 

og í Mývatnssveit, sem er fagurt pláss og skemmtilegt, 

geta menn á einum stab talib 30 eldgíga. Víða á land- 

inu eru hraunhellar, djúpar sprungur og gjár í hraunin og 

eldgígatjarnir. Merkilegastur af hraunhellum er Surtshellir, 

sem er 839 fet ab lengd. Fjöllin íslenzku eru víba mjög 

fögur, einkum á norburlandi og austurlandi; einkar fögur 
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eru stuðlabergsgöngin, þar sem stdlparabirnar standa eins 

og fegursta íþróttasmíbi*). 

Gæti menn nákvæmar ab jarblagafrœbi Islands, er 

þab einkum einkennilegt, ab allt landib er til orbib af 

jarbeldum; jarbefnin hafa, sum ábur en sögur gjörbust og 

sum seinna, brotizt óstorknub upp lír jörbunni um gjár 

og gíga, og líkjast því ab mestu leyti því, sem vant er 

ab kalla hraun. í hrauntegundum þessum eru bæbi 

ýmisleg frumefni, og lika er samband þeirra og utlit 

misjafnt, og heita þær því ýmsum nöfnum. 

Helztu fjalltegundir á íslandi eru ab mestu leyti 

samsettar eins og fjalltegundir þær, sem kenndar eru vib 

„ D o 1 e r i t “, og eru annabhvort í reglulegum lögum, 

hver yfir annari, sumar þjettar (eins konar blágrýti) og 

sumar meb holum, bláleitar eba móleitar, þab er kallab 

stallagrjót; ellegar ab lögin eru ekki eins reglulega greind 

livert frá öbru, þab kalla menn Okstein. Hrauntegundir 

þessar eru ákaflega þykkar og stórar ummáls, og líkjast 

á sumum stöbum stallagrjóti því, sem reglulegast er, en 

á sumum stöbum líkjast þær hinum stóru storknubu bruna- 

hraunum, sem opt eru margar mílur ab lengd, og sem 

til eru orbin í eldgosum á seinni tímum; þau eru þribja 

tegundin, sem jarbeldurinn hefur myndab í samföstum 

*) Uppdrættir af fallegum stöbum á íslandi eru gjörbir í „Atlas 

historique“, og verbur sú bök síbar nefnd, í „Travels 

in the island ofIceland“, Edínahorg 1811, eptir skozkan 

barún ab nafni Mackenzie, í „Iceland or a Journal of a 

residence in that island during 1814 and 1815“, 

ferbabókinni eptir Ilenderson skozka, sem er prentub árib 1818, 

í „Brof rörande en resa till Island“ eptir Troil, sem 

er prentub 1777, og í ferbabók Eggerts Olafssonar, sem seinna 

verbur um getib. 
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lögum*); en auk þess er enn til ein af samkynja teg- 

undum, móbergib; þab er hrauntegund med holum, sem 

sprungií) hefur í sundur vib gosib, og eru í því stórir og 

smáir hraunmolar, optast meb hvössum röbum, sem eru 

límdir saman meb ösku eða smákornum. Af því ab 

móbergib er þannig samsett, er i því stórgjörb og smá- 

gjörb sandsteinstegund, sem venjulega er gráleit eba grá- 

móleit ab lit. þegar ab meira er í móberginn af smá- 

gjörbu pörtunum, verbur þab allt smágjört, og er þá ekki 

iengur á því ab sjá, ab þab sje blandab af fleiri en einni 

tegund, heldur sýnist þab þá vera einnar tegundar. þar 

sem hib brábna hraun hefur kólnab skjótlega, hefur þab 

greinzt í reglulegar súlur og stólpa. Slíkar súlur, er 

líkjast stublabergi, eru opt í fjallakömbum, en optast í 

klettabeltum í fjallshlíbum. 

Líkastar hrufugrjótstegundnm eru í annan stab abrar 

steinmyndanir á íslandi, sem þó eru miklu sjaldgæfari en 

hinar fyr töldu, og eru þær meb einu nafni nú á tímum 

kallabar Baulusteinsmyndanir; þab er ýmist, þjett stein- 

tegund, sem optast er hvítleit eba gráleit, Baulusteinn, eba 

kornóttur steinn, og hefur hvert korn geislamyndab sár 

eins og „Retinittt; þessir steinar liggja, sumir í reglu- 

legum lögum, og sumir ekki (þeir eru kallabir á íslenzku 

hellur og hellugrjót), eba svört steintegund, svipub gleri, 

bungumyndub eba flísub í sárib (hrafntinna, hrafntinnu- 

bróbir), eba þá þrábmyndabur steinn meb holum (skúrsteinn). 

*) í íslenzku verbur ab hafa „hraun‘‘ og ,,hrauntegundir;- í rymri 

merkingu, en venjulega er haft, þab er ab skilja, ab láta þab 

ná yflr allar jarbtegundir og steinategundir, sem til eru orbnar 

af jarbeldum, eins og útlenda orbib .,Lava“ er haft. 

Þ ý b. 
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Stallagrjótib, sem ábur er nefnt, er halclib að hafi 

myndab mestan hluta landsins; því ab fjöllin meb fram 

vestur-, norbur- og austur-ströndunum frá Esju, sem liggur 

skammt fyrir norban Reykjavfk, og ab sybri fjörbunum á 

AustfjÖrbum, eru öll saman eba mestöll myndub af lögum 

úr þessari fjalltegund, og sömu fjalltegundir eru í dala- 

hlíbunum á þessu svæbi, og sýnir þab, ab þessi fjallteg- 

und nær alstabar inn í mibbik landsins. Menn geta ætlab 

á, ab stallagrjótib sje þannig undirstaba hálendisins í mibju 

landinu, 2000—3000 fóta ab þykkt. Víba vib strendurnar 

er stallagrjótib hulib meb lögum af nýrri fjalltegundum, 

sem virbast jafngömul og stœrstu árnar, þær heitaOksteina- 

tegundir, og þegar frá ströndinni dregur, er stallagrjótib 

víbast hvar þakib af þeim eba móberginu; þab er sú fjall- 

tegund, sem myndar mestan hluta af yfirborbi landsins; 

þab leggst í þykkum lögum yfir hinar fjallategundirnar, 

og því er mibbik landsins svo hátt, og þab er því einkum 

á þeirri fjalltegund ab jöklarnir liggja. Hraunflóbin úr 

eldfjöllum þeim, sem gosib hafa á seinni tímum, hafa 

annabhvort streymt ofan í dalina eins og ár og lœkir, og 

storknab þar, eba runnib út yfir breitt svæbi, margar 

mílur ab lengd. þessi yngri hrauntegund er þab, sem 

íslendingar kalla hraun; þab hefur opt streymt hvab yfir 

annab, og eru þannig til orbnar fjalladyngjur, sem utan 

á ab sjá eru áþekkar stallagrjótsfjöllum; en venjulega er 

þab þó misþykk skorpa, sumstabar samföst, og sumstabar 

brotin, sem liggur ofan á eldri lögunum. Vikrib og ösk- 

una, er gýs upp ásamt meb þessum eldhraunum, bera 

vindar optast langt burtu, og þekja þau því bæbi fjöll og 

dali. Öll abaleldfjöll á íslandi brjótast, þegar þau gjósa, 

upp úr móbergslögunum, sem þau liggja á; dýpt eldgíganna, 



10 

sem minnkar skömmu eptir gosið, er því fremur a?) eigna 

þessu en sjálfu gosinu. 

Baulusteinstegundirnar finnast á einstökum stöbum, 

þegar mest er, í einu og einu fjalli sjer, en aldrei í sam- 

föstum fjallgörbum. Einkennilegust er fjalltegund þessi 

í Baulu, Drápuhlíb, Tindastól og Móskarbahnúkum. Ábur 

þekktu menn fjalltegund þessa í einstaka stab, en nú vita 

menn af henni á 50 — 60 stöðum á landinu; þaí) er vafi 

á, livort ab eldfjöll, sem þessar hrauntegundir eru í, hafi 

gosih, síban ab sögur gjörftust. þab hefur þótt undarlegt, 

hvab óvíha vikurkol finnast á íslandi, þar sem svo mikil 

eldfjöll eru, hjá því sem er vift eldfjöll í sufturhluta norí)- 

urálfu, og kemur þab til af því, ab vikurkoli?) er ein af 

Baulusteinstegundum. þab virí)ist, ab hverarnir eigi skylt 

vib Baulusteinsmyndanir, og ab þeir sjeu áframhald þeirra; 

Eggert Ólafsson tók líka eptir því, hvab svipab væri útlit 

sumra Baulusteinstegunda og steintegunda þeirra, er safn- 

ast kringum hverana. 

Frá jarblagafrœbi íslands er nákvæmar skýrt í „Reise 
/ 

igjennem Islandw eptir Eggert Olafsson, sem er 

prentub árib 1772; þab er stór bók, og er í henni ná- 

kvæm lýsing á íslandi og góbar athugasemdir um jarbfrœbi 

þess; í stœrri ritgjörbinni eptir Krug von Nidda í „Ar- 

chiv for Mineralogiw, sem Karsten kom á prent, í 

„Oversigt over Videnskabernes SelskabsFor- 

h a n d 1 i n g e r 1 8 4 2 u, á 43.-55. bls.; þar er stuttlega 

lýst hinum ágætu rannsóknum eptir Forchhammer, há- 

skólakennara, um þetta efni, einkum um samsetningu steina. 

Vib þessi rit má saman bera: „Hekla og dens sidste 

Udbrudw, eptir Schytte; sú bók er prentub í Kaup- 

mannahöfn 1847 ; „Physisch-geographischeShil- 
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derung von Island mit besonderer Eueksieht 

vulkanischer Erscheinungenu, eptir Sartorius von 

Waltershausen, prentub 1847; ritgjörfcir eptir R. Bunsen, 

háskólakennara: „Beitrag zur Kenntniss des is- 

lándischen Tuffgebirgesa, og „Ueber den in- 

nernZusammenhang des pseudo-vulkanischen 

Erscheinungen Is 1 andsíAnnalender Chemie 

und Pharmacie“, 61. og 62. bandi; ritgjörbir eptir 

sama mann í „Annalen der Chemie“, sem Liebig 

hefur látib prenta, 61. og 62. bandi, og ab síbustu jarb- 

frœbin eptir Robert, sem er eitt af ritunum um ferbina. 

sem Gaimard var fyrir. Ferb þessi varb til, eins og nú 

skal greina: Frökkum varb vant herskips, er var á sigl- 

ingu norbur í hafi, og sendi stjórn Frakka annab skip ab 

leita þess, og ljet nokkra frakkneska vísindamenn fara 

mefe skipinu, til þess afe kynna sjer efeli og ásigkomu- 

lag íslands og Grœnlands. þessir menn gjörfeu sjer 

meira far um, afe kynna sjer ísland, og eru til mörg 

rit eptir þá, sem heita mefe einu nafni: „Voyage 

en Island et au Grœnland exácutóe pendant 

les annúes 1835 et 1836 sur la corvette la 

Reeherche publiúe par ordre du roisousla 

direction de Paul Gaimard.“ Rit þessi, sem eru 

misjöfn afe gœfeum eru: 1. „Histoire du voyage“, 

eptir Gaimard, prentufe í Parfsarborg 1838; bókin er 550 

bls. afe stœrfe, og er í henni skýrt frá tilefni ferfearinnar, 

reglum, sem þeir áttu afe fylgja í rannsóknum sínum, og 

ýmislegum brjefum milli þeirra og annara vísindamanna 

um ferfeina. 2. „Géologie, minéralogie et bota- 

niqueu, eptir E. Robert, í 8 blafea broti, med 36 mynd- 

um, prentufe í Parísarborg 1840. 3. „Physiquea, eptir 
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V. Lottin, prentub í Parfsarborg 1838; bókin er 546 bls. 

í 8 blaba broti. 4. „Hisoire de l’Islande", eptir 

Marmier, 385 bls., í 8 blaba broti; á 24 fyrstu blabsíb- 

unum hefur hann á fallegu máli lýst íslandi og íslenzku 

þjóbinni. 5. „Literature Islandaiseu, eptir Mar- 

mier, 176 bls., í 8 blaba broti, og er ekki nema upp- 

hafib. 6. „Atlas historique“, í 2 blaba broti, meb 

136 steinprentubum myndum af ýmsum landspörtum og 

háttum þjóbarinnar. 7. „Atlas zoologique, médi- 

c a 1 e t g e o g r a p h i q u e u , og er ekki prentab meira af 

þyf en einstök blöb. Ritsafnib er hætt, og þab, sem á 

vantar, kemur sjálfsagt aldrei á prent. 

III. 
UM VATNIÐ Á ÍSLANDI. 

* 

Mikib af jökulísnum á Islandi þibnar á sumrin, og 

eru því margar jökulár þar, sem renna ut í íirbina og 

sjóinn; flestar eru þær á norburlandi. Ár þessar eru 

vanar ab renna langan veg undir jöklinum, þangab til ab 

þær brjótast freybandi fram undan honum meb dunum og 

dynkjum, og rífa meb sjer bæbi stórgrýti og afarstóra 

ísjaka. Vatnib í jökulánum er ískalt og eins og skola- 

vatn ab lit, og kemur þab líklega til af því, aí) þær bera 

meb sjer smásand ur ýmsum steintegundum, einkum vikri, 

sem þær hafa mulib í smáagnir. Lengstar eru jökulárnar, 

sem renna í utnorbur og subur, þær eru 20—25 mílur ab 

lengd *), en þær stytztu og straumhörbustu eru á austurlandi 

*) Lengstar eru: Jökulsá á fjöllum, sem líka heitir Jökulsá f 

Axarflrbi, 25 mílur ab lengd, Skjálfandafljót, 24 mílur; Jjórsá 
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og vesturlandi. Víba steypast ár í fallegum fossum niSur 

af fjöllunum, og nefnum vjer einkum Go?)afoss, Seljalands- 

foss og Skógafoss. þab er nu einkum aflií) í vötnum 

þessum, sem skorar í sundur fjöllin, og myndar firbina *); 

þö hefur líka hafib l stórflóbum gengib á landib, og þannig 

gjört sitt til ab stœkka firðina og flöana. Hafnaleysib á 

mestum hluta suburlands kemur líka til af því, ab árnar 

hafa veitt svo miklu ut í hafib. Hafií) og árnar hafa 

enn svo mikil áhrif á strendurnar, ah menn verba einkum 

aí) taka þab tii greina, þegar teknar eru upp nýjar hafnir, 

til þess ab sjeb verbi, hvab lengi þær geti haldizt. 

Á íslandi eru margar uppsprettur. Mebalhiti á vatn- 

inu í þeim er 5V«° á hitamæli Celsius. Hitinn í upp- 

sprettunum er nokkurn veginn eins allt árib, og á veturna, 

þegar kalt er uti, virbist mönnum því, ab þær sjeu 

á suburlandi er líka 24 mílur, Jökulsá á brú, sem rennur í 

Hjerabsflöa á austurlandi, Hvítá, sem neban til er köllub Ölf- 

usá, og Blanda í Húnavatnssýslu eru hvor um sig 15 milur 

ab lengd. 

') pab er bágt fyrir þann , sem ekki hefur verib á íslandi , ab 

gjöra sjer rjetta hugmynd um , hversu miklu nátturuöflin orka 

þar. Jökulárnar og einkum jökulhlaupin, sem opt eru samfara 

jarbeldum, rybja meb sjer störum ísjökum, sem róta upp og 

bylta áfram feiknamiklum sandi, leir og storgrýti. Solheima- 

sandur og Mýrdalssandur og abrir áþekkir kafiar á suburland- 

inu eru einungis til orbnir á þann hátt, ab árnar hafa fyllt upp 

hafib, og klettarnir, sem standa upp úr söndunum langt frá 

sjonum, hafa ábur verib sker úti í hafl. A undau jökulhlaup- 

inu 1660 mátti víba sigla fyrir innan sker þessi, en á einni 

núttu fylltist hafib, og varb ab þurrlendi á storu svæbi , þar 

sem menn ábur drögu fisk á 20 fabma djúpi, og á einstaka 

stab, þar sem flybrur voru dregnar á fœri á miklu meira djúpi. 

Ekki gjörbi jökulhlaupib mikla árib 1721 minna ab verkum, 

og mörg jökulhlaup, bæbi undan og eptir, hafa þannig fyllt 

sjóardjúpib, og skotib út ströndunum, svo milum skiptir. 
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ívolgar1). Líka er á íslandi mikið af hverum, og veld- 

ur þeim jarbhiti, sem sífellt er aíi brjótast um í ibrum 

jarbarinnar, og leita ut, og gjörir vart vib sig í merkileg- 

uin nátturuvibburbum, þar sem liann er ofarlega í jörbu. 

I grennd vib Haukadal, þar sem ab Strokkur og Geysir 

eru, eru 50 abrir sjóbandi hverar, sem hvítan heitan reyk 

leggur upp úr. Hverarnir íslenzku eru ólíkir öllum öbrum 

hverum í norburálfunni ab því leyti, ab í þeim er kísill, 

sern er blandabur vib vatnib, eba vib kolsúrt „ k a 1 iu og 
* 

„natronu. I gufunni greinist kísillinn frá hinum frumefn- 

unum, og á börmunum á skálinni, sem optast er kringlótt, 

er kísilskorpa, sem stundutn liggur f ýmislegum lögum og 

stundum í ýmsum myndum, sem eru mjög undarlegar. 

Hitinn á vatninu nebst í hverunum er rúmlega 100° á 

hitamæli Celsius, og fer hitinn eptir því, hvab vatnsstöp- 

ullinn er hár, en efst er hitinn nokkru minni en á sjób- 

andi vatni2). Ekki gjósa allir hverar, og þeir, sem 

gjósa er tvenns konar: a) þeir sem ab gjósa svo, ab 

ekki líbur ætíb jafnlangt á milli, og heyrast dunur og 

dynkir, þegar þeir ætla ab fara ab gjósa; til þessa 

ílokks heyra: Geysir, sem optast gýs einu sinni á dag — 

vatnsstrókuriun upp úr honnm, sem reyndar er mjög 

misjafn, er optast hjerumbil 100 fóta —, og Strokkur, 

sem gýs optar, en ekki eins hátt3). b) þeir, sem ab 

J) Sbr. „Naturhistorisk Tidsskrift“, sem Kröyer hefur 

látib prenta, II. 262. bls. og þar á eptir. 

*) Hitinn í Geysi er 124° eptir hitamæli Celsius nibri á botni, 

en efst ekki nema 76°—89°. Allur er Geysir 80 fóta djúpur, 

en vatnib í honum 60 fóta hátt. 

3) Geysír og Strokkur, sem eru optast 10 — 25 mínútur ab gjósa, 

liggja nærri J>ví hvor hjá öbrum (bilib á milli þeirra er 50 

fabmar) í útsuburhluta landsins, lijerumbil 64° 19' norbur frá 
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gjósa svo, ab jafnlangt Ifóur á milli, og heyrist ekkert til 

þeirra, ábur en þeir fara ah gjósa; þannig er minni 

Geysir, í Ölfusi, sem gýs sjöttu hverja stund. Auk þessara 

hvera, sem nu eru taldir, eru líka til brennisteinshverar; 

flestir eru þeir nálægt Reykjahlíb og Kröflu. Alstabar 

þar, sem hverar eru, er jarbvegurinn þar í kring heitur, 

og því heitari, því dýpra sem grafib er. þab væri því 

hœgt, ab byggja mörg gufuböb á íslandi, og væri betur, 

ab menn vildu fœra sjer þab í nyt, því ab giktveiki er 

þar mjög almenn. Auk hveranna eru líka til ölkeldur, 

sem svo eru nefndar, einkum á vesturlandi, en ekki er 

enn rannsakaö, hvert gagn megi hafa af þeim. f kring 

um KrÖflu eru líka allmargir leöjuhverar, og gjósa sumir 

þeirra leÖjunni 10 fet í lopt upp, en f sumum vellur, án 

þess þeir gjdsi; einn þeirra er 300 föta ummáls. 

Víöa er þaÖ, aö vatnið getur ekki náÖ framrás, og 

þannig eru mýrar og flóar til orönir. Stööuvötn eru líka 

mörg á íslandi; stœrst þeirra eru þingvallavatn, er liggur 

])ingmannaleiÖ fyrir austan Reykjavík, lívítárvatn og Arn- 

arvatn, sem öll eru í litsuöurhluta landsins, og Mývatn, 

sem liggur í landnoröurhlutanum. 

miÖbaugi og 32° 51' vestur frá hádegisbaug Kaupmanuahafnar, 

14 mílur í landnorÖur frá Reykjavík, og 7 mílur í útnorÖur 

frá Heklu. Skál Geysis er 50 fóta breiÖ og 8 fúta djúp niÖur 

aÖ holunni, sem er 80 fóta djúp, og vatnsstrókurinn upp úr 

honum er 46 fet aÖ ummáli. Geysi er lýst greinilegast í ritinu 

eptir Robert, sem áÖur er nefnt, 159. —186. bls., og í ritinu 

eptir Lottin, sem nefnt er á sama staÖ, 410. bls. og þar á 

eptir. Sbr. ritiÖ eptir Sartorius von Waltershausen, sem nefnt 

er á 10. bls., og „Naturhistorisk Tidsskrift1*, sem 

Kröyer hefur látiÖ prenta, n. 209. bls. og þar á eptir; þar er 

prentuÖ ritgjörÖ um Geysi og Strokk eptir Jónas Hallgrímsson. 
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ÍV. 

UM HAFIÐ VIÐ STRENDUR ÍSLANDS OG HAFÍSINN. 

Suburströndin á íslandi er lág og sendin, og eru þar 

nærri því engar hafnir, en á öllum öbrum stöbum eru 

strendurnar háar og klettóttar, og er mjög brimsamt þar 

vib land. Inn í vesturhluta norburstrandarinnar og vest- 

urströndina skerast margir langir firbir. Á austurlandi 

eru líka allmargir firbir, en af því ab fjöllin ná þar nibur 
/ 

ab ströndunum, skerast þeir ekki langt inn í landib. A 

austurhluta norburstrandarinnar og suburströndinni eru 

nærri því engir firbir. Hæbarmunur sjóarins um flób og 

fjöru vib strendur Islands er 6—10 eba 12 fóta. Vib 

norburströndina liggur opt hafis á vorin og fram á 

sumar, sem fyllir firbina, og mœna jakarnir hátt upp úr 

hafi eins og fjöll. Hafísinn liggur frá landinu 10 mílur 

út í haf, og stundum 30 mílur. í honum eru bæbi jakar 

úr ísbreibum þeim, er þekja norburíshafib milli Grœnlands 

og Spitsbergen, og jÖkull, sem víba á ströndum Grœn- 

lands skagar fram á sjó, og losna vib hann afarstór jök- 

ulstykki, er falla nibur í hafib, og rekast þar fyrir straumi 

og vindi, og lemjast af sjóaröldum, unz þau fá margs 

konar skringilega lögun, þangab til nokkur þeirra rekast ab 

íslandi, einkum ab Horni og á ísafjörb, og frjósa saman 

vib hinn fsinn. Allopt rekur ísinn fyrir straumi yfir til 

austurstrandarinnar, þó sjaldan lengra en ab Vestrahorni, 

og venjnlega ekki svo langt; hann kemur líka sjaldan til 

austurlands fyr en í aprílmánubi. EinstÖku sinnum leggst 

þó hafísinn kring um allt land, nema fra Reykjanesi til 

Látrabjarga, og á átjándu öld var þab þrem sinnum. 
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ísinn fer venjulega burt snemma á sumrin, þó eru dœmi 

til, ab hann hefur legib þangab til fyrst í septembermán- 

ubi. Hafísinn spillir mjög íiskiveibum og grasvexti1); líka 

tálmar hann verzlun, því skipin verba ab flœkjast uti á 

sjó, svo mánubum skiptir, fyrir utan ísinn, ábur en þau 

komast á höfn, og stundum bannar hafísinn allar siglingar 

um Grœnlandshaf, og komast þá ekki skip til norbur- 

landsins. 

V. 

UM LOPTSLAG OG VEÐRÁTTUFAR. 

/ • 
Eptir hnattstöbu Islands er hlýtt loptslag á suburlandi 

og vesturlandi eins og á eyjum, og kemur þab til af því, 

ab ein kvfsl af golfstrauminum, sem liggur gegnum Flórídu- 

sundib ur Mexikuflóa ut í Atlantshaf, liggur fram hjá 

Færeyjum og sufeurstrond íslands til Finnmerkur2). Eink- 

um ber á því á veturna, hvab golfstraumurinn eykur hita. 

því mebalhiti á veturna er 1,25 stig á Reaumurs hita- 

J) Arib 1792 dróg ekki klaka úr jörbu allt sumarib. 

-i) Sbr. athugasemdir eptir Irminger sjóforingja, um hraba golf- 

straumsius og straumana vift ísland í., NytArkiv forSö- 

væsen“, 2. b. 191.—200. bls., sbr. 87.—99. bls. Hitinn á 

vatninu í þessari kvísl af golfstraumnum er nálægt íslandi, 

hjerumbil 900 mílur frá Flórídusundi, lJ/4° til 3° á hitamæli 

Celsius, eptir því á hvaba tímum árs þab er, meiri en annar- 

stabar; hjá Reykjavik er því mebalhiti sjóar nærri því einu 

stigi meiri en mebalhiti lopts. Breiddina á þessari kvísl telja 

menn 50—60 mílur. Meun telja og, aí) golfstraumurinn þurli 

heilt missiri til ab bera meb sjer einhvern hlut frá Flórídu- 

sundi til íslands. Enn vantar nákvæmari rannsókn og lýsingu 

á straumi þessum. 

2 

i 
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mæli, og þá litlu minni en í Danmörk, því þar er hann 

-y- 0,32 stig; og er þá veturinn á Islandi 3° hlýrri en 

í þrándheimi, og 7° hlýrri en í Umea, sem liggja jafn- 

langt frá mií)baugi. Flestir á suí)urlandi eru því eins 

klæddir sumar og vetur, og dönskum mönnum þykir ekki 

til muna kaldara þar en í Danmörku. Vetrarkuldinn er 

reyndar lengi, og í 5 mánubi, frá byrjun nóvembermán- 

aí)ar til marzmánabarloka, er hitastigib ab mebaltölu fyrir 

neban klakamark. HitajÖfnubinn á suburströndinni og vest- 

urströndinni geta menn sjeb á töflu þeirri, er hjer kemur 

á eptir, sem samin er eptir hinum staklega nákvæmu 

atliugunum, er Jdn þorsteinsson, landlæknir, hefur gjört 

í mörg ár í Reykjavík, sem liggur 64° 8' 40'' norbur 

frá mibbaugi, og 34° 35' 0" vestur frá hádegisbaugi 

KaupmannahafnarJ). 

J) Hib konanglega vísindafjelag hefur látib raba nibur athuguuum 

þessum, og prenta þær meb þessum titli: „Observationes 

meteorologicæ in Islandia factæ a Thorsteinsenio, 

Hafniæ 183 9.u 
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Miklu kaldara er á norburlandi og austurlandi, og 

kemur þab til af því, ab kaldur straumur, sem kemur frá 

Spitsbergen fram hjá Jan Mayen, liggur ab norburhluta 

fslands, og ber þangab bæbi hafís og kulda; en á aust- 

urlandi eru joklar miklir, sem ná nærri því ofan ab 

ströndum, og veldur þab kuldanum. Munurinn á hitanum 

fyrir norban og austan og fyrir sunnan og vestan er 3° 

á hitamæli Reaum., og undir eins er raebalhiti ársins 

= 0° á Akureyri vib EyjafjÖrb, sem liggur þ<5 ekki nema 

1° 32' norbar en Reykjavík, en sumarhiti 6°, og vetrar- 

kuldi —r- 5°, álíka og vib Norburhöfba í Noregi, þó ab 

Akureyri liggi hjerumbil 5° eba 75 mílum sunnar. 

þd ab nú veturinn á su&urlandinu sje ekki miklu 

kaldari en í Danmörku, er sumarib þab þó, og mebalhiti 

þess er jafnvel 1 l/s stigi minni en í þrándheimi. Mestur 

er þó munurinn á haustin, eins og sjá má á töflu þeirri. 

sem hjer stendur ab framan. Mjög rigningasamt er á 

suburlandi, einkum á veturna; kemur þab til af því, ab 

gufan úr haíinu, sem verbur heitara, eins og ábur er sagt, 

sökum golfstraumsins, kólnar í loptinu, og fellur nibur í 

regni, og valda því hin stóru jökulfjöll. þab einkennir 

einkum vebráttufar á íslandi, ab þar eru tíbar þokur og 

vebur östöbugt. Stabvibri í 6 daga samsvarar logn einn 

dag, kœla einn dag og stórvibur einn dag. Eptir blæja- 

logn koma stundum allt í einu ógurlegir fellibyljir , sem 

rjúka yíir landib, og bera meb sjer sand og ösku, og 

gjöra landsbúum meb því baga og óhagræbi. Miklar og 

skjótlegar hitabreytingar eru líka almennar, og einkum 

kemur opt bitur næturkuldi á sumrin í dolunum eptir 

örmagnandi hita. ílafvindar eru líka meinlegir stranda- 

búum, því þeir bera meb sjer saltkynjub efni, sem gjöra 
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þá bitra, og bafa þeir því ill áhrif á allan grassvörb. 

Taíla sú, er hjer kemur, er gjorb eptir athugiiniim þeim, 

sem áí)ur er um getib, eptir Jón þorsteinsson, landlækni; 

þó ab þær sjeu gjörbar í Reykjavfk, má þó ætla, ab þær 

geti gilt um ve&ráttufar á öllu landi; þó eru rigningarnar 

miklu meiri á suburlandi en norburlandi *). 

') Til ab sfna hvaft mikib rignir. er mæld dyptin á regnvatninu, 

og er þab gjört þannig, ab regnmælirinn er settur á bersvæbi. 

Snjórinn er J)fddur og talinn meb. 
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þrumuvebur og eldingar eru mjög sjaldgæf, og komi 

þau, er þaí) nærri því eingöngu á veturna. þar á möti 

sjást norburljós mjög opt; þau eru á ab sjá eins og logar 

eba bogar, eba eins og eldstólpar, meb alls konar litabrigb- 

um; stundum leiptra þau um allt himinhvolfib, en liggja 

þó optast bogadregin úr landnorbri gegnum hvirfilpunkt 

þessi fagra loptsjón styttir mönnum stundir um vetrartím- 

ann, þegar dagarnir eru svo ógnarlega stuttirJ). Sybst 

á íslandi er stytztur dagur ekki lengri en 4 stundir, og 

nyrbst á landinu kemur sól ekki upp í viku um vetrar- 

sólhvörf, en þó er hún um þetta leyti svo nærri sjóndeild- 

arhringnum, ab um hádaginn er því nær full dagsbirta. 

Lengsti dagur er á suburiandinu 20 stundir, og nyrbst á 

landinu sezt ekki sól í viku um sumarsólhvörf, og langan 

tíma fyrir og eptir sólhvörf er svo bjart alla nóttina, ab 

sjá má til ab lesa og skrifa. 

f 

3) I „Pkysicalische und statistische Beschreibung 

von Island** eptir Eggers, professor, sem er prentub 1786 

(tab kom aldrei á prent meira en fyrri partur af fyrsta bandi), 

eru rannsóknir um norburljds á 217.—351. bls., eu 229. —217. 

bls. eru um hita, loptþyngd og vinda, og 351.—111. bls. eru 

um ýmsar loptsjdnir. í ritinu eptir V. Lottin, sem ábur er 

nefnt á 12. bls., eru 1. —110. bls. skýrslur um athugauir um 

segulafl jarbar (þab er ab skilja um misvísun og halla segul- 

uálarinnar, breyting, sem verbur á misvísuninni á dag, og ab- 

dráttarafl segulsins), og 110.—192. bls. eru athuganir um lopt- 

þyngd, hitaDiælingar og loptsjdnir. Stutt lýsing á loptslagi 
t 

Islands er á 112. —118. bls. í hinu ágæta riti eptir dr. Schleis- 

ner: „Island undersögt fra et lægevidenskabeligt 

Synspunkt“, og hefur þab rit gagnab mjer mest, og jeg 

hef farib meir eptir því en nokkru öbru, sem jeg hef haft 

fyrir mjer, til ab semja þenna kafla. 
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VI. 
UM FÓLKSTÖLU OG MANNFJÖLGUN. 

Fðlkstalan á íslandi1) var, þegar seinast var talib, 

2. d. nóvemberm. 1845, 58558 og ef vib þab er lagt, 

hvab margir fleiri ern fœddir en dánir, síban ab talib var, 

þá telst svo til, ab folkstalan á íslandi fyrst á árinu 1850 

hafi verib hjerumbil 60000, þab er ab skilja: 

f suburumdœminu. 21730 

í vesturumdœminu. 14985 

í norbur- og austurumdœminu 23019. 

þegar nu hjerumbil 3 * SU hlutar af öllu íslandi eru meb 

öllu ábyggbir, þá má nærri geta, ab menn fá ekki rjetta 

hugmynd um, hvab þjettbýlt er, þo sagt sje, ab ekki sjeu 

nema 33 menn á hverri ferhyrningsmílu. þab er reyndar 

ekki hœgt ab segja nákvæmlega, hvab margir eru á hverri 

ferhyrningsmílu í þeim hluta lands, sem byggbur er, því 

menn vita ekki nákvæmlega stœrb hans, en menn geta ætlab 

3) {>ab elzta, sem til er um fulkstölu á Islandi, er frá II. öld, 

og voru þá eptir tölu Gissurar byskups 4560 bœndur, er þing- 

fararkaupi áttu ab gegna. þ>ó ab menn nú bæbi í gömlum og 

nýjum ritura hafi viljab rába af þessu, ab þá hafl verib á Is- 

landi 100000 innbúa, þyrfti þ<5 ab fœra meiri sönnur á þab 

mál (sbr. „Island i det 18. Aarhundrede“, eptir Magnús 

Stephensen, 267. bls. og þar á eptir). |>ú má ab minnsta kosti 

fullyrba, ab ísland hefur verib eins fjölbyggt í fornöld, eins 

og þab er nú. 

Arib 1703 var fólkstalan 50444 

— 1769 — — 46201 

— 1801 — — 47240 

— 1825 — — 51704 

—— 1835 — — 56035 
_ 1840 — — 56094 

— 1845 — ■ 58558. 
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á, aft þab sjeu hjerumbil 130 menn á ferhyrningsmíl- 

unni, þar sem byggt er, en mebaltalan á fólki í hjerubum 

í konungsríkinu Danmörku er 1641 á hverri ferhyrnings- 

mílu. Kaupstabur er einungis einn á landinu, og er þab 

Reykjavík, þar eru 1149 menn (árib 1845 voru þar 961, 

árib 1840 890, og 1801 ab eins 307). Nærri því allt 

fólk á Islandi er því sveitabuar, en þar á móti býr Vö 

af öllu fólki í Danmerkur konungsríki í kaupstöbum. í 

Danmörku eru ab jafnabi taldir 5 menn á hverju heimili, 

en 7 á íslandi, og kemur þab tii af því, ab atvinnuvegirnir 

eru þannig, ab biiandi menn verba aft halda mörg hjú, 

og eru þau ekki allsjaldan gipt1). Engan veginn er góbur 

jöfnubur á tölu karla og kvenna á íslandi, því konur eru 

þar miklu fleiri. 

Árib 1835 var hlutfallib milli tölu karla og kvenna 

eins og 1000: 1137 

— 1840 -1000: 1106 

- 1845 - 1000: 1099. 

Eins og sjá má á þessum tölum, er þessi mismunur 
/ 

ab fœrast dálítib í lag. Astœban fyrir því, ab konur eru 

svo miklu fleiri, er einkum sú, ab svo margir menn drukkna 

á sjó, 0g verbur seinna skýrt nákvæmar frá því; þab er 

því ekki fyrri en á 20—25 ára aldrinum, ab töluvert 

fer ab bera á þessum mismun á tölu karla og kvenna. 

Af öllu fólki á íslandi eru 46 af hverju hundra&i á bezta 

aldrinum, frá tvftugu til sextugs, og eru í fáum löndum 

jafnmargir ab tiltölu á þeim aldri, 0g þó eru þab fleiri 

í Danmerkur konungsríki. 

J) Arib 1849 voru 3338 memi á íslandi í húsmennsku. 
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A 5 ára bilinu 1845—1849 voru ab raebaltölu gefin 

saman 433 hjön á íslandi, og er ])ví hlutfallib milli gipt- 

inga, sem verift hafa þar á hverju ári og allrar fólkstölu 

eins og 1: 138, en í Danmörku er hlutfallií) eins og 

1: 125. 

Gipt hjón voru á íslandi 8735 árib 1845, þegar fólk 

var seinast talib, og var þá tala giptra hjóna á móti allri 

fólkstölunni eins og I: 6,99, en í Danmörku var þaí) 

eins og 1 : 5,99. 

Mebaltala skilgetinna barna, sem fœddust á 10 ára 

bilinu 1840—1849, hefur verib 1820 á ári, óskilgetinna 

barna 294, og er þá 7. hvert barn óskilgetib. 

Mikill munur er á því, hvab mörg börn fœbast á 
/ 

Islandi á ári. Konur eru þar mjög frjófsamar; en þegar 

sóttir, óáran og hallæri ganga í landinu, fœbast færri 

börn (sbr. töfluna á 80. bls. í ritgjörðinni eptir Schleis- 

ner: „Island undersögt fra et lægevidenska- 

beligt Synspunktw); þab er því eptirtektaverbur 

munur á tölu fœddra barna á einstökum árum (sbr. töfl- 

una, sem á vib 74. bls. í ritgj. eptir Schleisner). Arin 

1785, 1786, 1813 og 1814 fœddust einungis 604 fyrsta 

árib, 925 annab árib, 980 þribja árib og 983 ljórba árib, 

en árib 1831 fœddust þar á móti 2609 og árib 1834 

2552; á 5 ára bilunum 1782—1786 og 1812—1816 

fœddust einungis 5189 fyrri 5 árin, og 5588 seinni 5 

árin, en á 5 ára bilunum 1797—1801 og 1827—1831 

fœddust þar á móti 10056 fyrri 5 árin, og 11458 seinni 

5 árin. þó ab þab, sem ábur er talib, tálmi opt frjóf- 

semi íslenzkra kvenna, eru þær þó miklu frjófsamari en 

danskar konur, og má sjá þab betur á samanburbi þeim. 

er hjer kemur á eptir, sem byggbur er á hlutfalli því, er 
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var á 10 ára bilinu 1838—1847. Tala á skilgetnum 

börnum 100 giptra kvenna frá tvítugu til fimmtugs: 
* 

á Islandi í DanmÖrku 

28,2 23,6 

Tala á óskilgetnum börnum 100 ógiptra kvenna á sama 

aldri: 

á íslandi í Danmörku 

4,8 3,8 

þessi mikla frjófsemi íslenzkra kvenna veldur því, 

ab fólkstala á íslandi fer vaxandi, þó þab gangi seint, 

þrátt fyrir allar drepsóttir, sem svo opt hafa gengib þar 

í landi. Eptir ab Stórabóla, sem gekk 1707, hafbi drepib 

nibur 18000 manna, voru ekki eptir nema 34000, en 

árib 1750 var fólkstalan undir eins orbin 50700. 

þab er eins á Islandi og annarstabar, ab fleiri óskil- 

getin börn fœbast andvana en skilgetin; en þó er tala þeirra 

barna, sem fœbast andvana, svo miklu meiri i Danmörku en 

á íslandi, ab af hverju hundrabi fœbast 30 fleiri skilgetin 

börn andvana, og 15 fleiri óskilgetin, í DanmÖrku. Meybörn 

og sveinbörn fœbast ab tiltölu álfka og í Danmörku, þab 

er ab skilja eins og 100: 106. Af þvf ab svo opt 

ganga sóttir og óáran á íslandi, er þab mjög misjafnt, 

hvab margir deyja þar á ári. Árin 1790 og 1796 dóu, 

þegar talin eru meb börn, sem fœddust andvana, ekki nema 

779 fyrra árib og 786 hitt árib. Á tímabilinu 1750—1846 

voru 14 ár, ab færri dóu en 1000 á ári; en árib 1758 

dóu 3579, 1784 dóu 5346 og 1785 5626, ab vjer ekki 

nefnum Stórubólu, sem gekk árib 1707, og sagt er ab 

hafi drepib 18000 manna. Á þessari öld hefur mann- 

daubi ab sönnu minnkab, en þó deyja enn mjög margir, 

og valda því landfarsóttir; af 1000 börnum, er fœbast 
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samtfóa , lifa ekki fleiri eptir 14 ár en 569, en f Dan- 

mörku lifa jafnmörg sveinbörn af 1000, er fœdd eru um 

sama leyti, eptir 39 ár, og af 1000 meybörnum eru 569 

á lífi, ab libnum 40 árum. Ef ekki dœju fleiri á fslandi 

ur landfarsóttum en í Danmörku, yrt)i aldur kvenna nærri 

því eins bár og í Danmörku — þaí> er aí) skilja mebal- 

aldur þeirra yrbi 48 ár, en í DanmÖrku er hann 51 ár —, 

en samt næbu karlmenn ekki jafnháum aldri, þvf meb- 

alaldur þeirra yrbi 37 ár, en meðalaldur karlmanna í 

konungsríkinu er 47,62 ár. 
0 

þegar menn gæta ab manndauba á Islandi, er þab 

einkum tvennt, er menn furbar á, bæbi, ab aldur kvenna, 

sem reyndar í öllum löndum er lengri en aldur karlmanna, 

er þar svo miklu lengri, og þab annab, ab svo afarmargt 

deyr á fyrsta ári, bæbi af sveinbörnum og meybörnum, 

einkum þegar þab er borib saman vit) Danmörku, því 

þar deyja þriujungi færri börn á fyrsta ári. þab veldur 

einkum þessum mismun á aldri karla og kvenna, ab svo 

margir karlmenn drukkna á fiskiveibum, meir enn 50 á 

ári, eba 35,í af hverjum 10000 karlmanna frá 15 ára 

til 60, en í Danmörku drukkna ekki nema 6,7 af hverjum 

10000 á þessum aldri, og eru þá þeir, sem drukkna á 

íslandi, af öllum karlmönnum, sem deyja á bezta 

aldri. Flestir drukkna ab tiltölu í fiskiverunum, eins og 

vib er ab buast, og á vesturlandi. Af öbrum slysum deyja 
* 

ab tiltölu helmingi fleiri á Islandi en f Danmörku. þar 

á móti ber þab mjög sjaldan vib, ab menn ráði sjer þar 

sjálfir bana. 

Hinn mikli barnadaubi á fyrsta árinu kemur bæbi 

til af barnaveiki þeirri, sem heitir ginklofi, og skal hans 

síÖar getií), sem ásamt öbrum barnasjúkdómum veldur 
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láti 30 af hverju hundrabi allra þeirra sem deyja — en 

í Kaupmannahöfn deyja ekki nema 18 ur barnaveikindum 

af hverjum 100 sem deyja — , og af rongu háttalagi á 

uppföstri barna. íslenzkar konur fóstra ekki sjálfar börn 

sín, nema konur í Reykjavík og Öhrum kauptúnum og 

bláfátœkar konur í fiskiverunum, sem ekki hafa kúamjólk. 

Barninu er undir eins, þegar þah er fœtt, komib fyrir 

fyrstu vikurnar, og stundum í heilt ár, annabhvort hjá 

ljósunni ellegar einhverri annari konu, og hún elur þab 

meb kúamjólk. þab hefur líka án efa ekki lítil áhrif á 

heilsu barnsins, ab venjulega er farib meb þab til skirnar, 

næsta daginn eptir ab þab er fœtt, hvernig sein vebur er, 

til kirkjunnar, sem opt liggur langt í burtu*). 

Manndaubinn á íslandi kemur einkum til af því, ab 

þar hafa svo opt gengib stórsóttir. í engn landi í norb- 

urálfunni hafa gengib svo margar mannskœbar drepsóttir, 

allt fram á þessa tíma, eins og á íslandi*). þessar drep- 

sóttir, sem gjörsamlega hafa tekib fyrir alla framför í 

landinu, hafa sumar flutzt til landsins á útlendurn skipum, 

en sumar eru þær innlendar. Af innlendu sóttunum er 

tíbust kvefsótt, sem stundum er hœg, en stundum œbi 

mannskœb. Nærri því á hverju vori, og stundum líka á 
* 

haustin, gengur kvef á Xslandi, sem varla má heita kvef- 

sótt, og er öldungis cins og kvef ]>ab sem mabur fær, 

þegar slær ab manni, nema ab því leyti, ab þab er næmur 

kvilli, og ab því leyti, ab þab sneibir hjá dönskum mönn- 

*) Frá 1306—1846 eru talin 134 sóttarár. 

*) petta tíbkast án efa ekki yíba á Islandi nú á dögum, því 

presturinn er optast sóttur, eba þab er bebib eptír góbu vebri, 

ábur en farib er meb barnib til skírnar. 

hýb. 
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um, sem ekki hafa verib lengi í lanclinu, og jafnvel ís- 

lendingum, sem eru nýlega komnir heim lir Danmörku. 

En auk þessa kvefs, sem gengur á hverju ári, kemur í 

iandib kvefsýki, sem optast er skœb, og líða venjulega 

hjerumbil 10 ár á milli (seinast gekk kvefsótt þessi árin 

1843, 1834, 1825 og 1816. Kvefsótt þessi gengur á 

Örstuttum tíma um allt land, og tekur í einu, ab kalla 

má, allt lanclsfólk, og komast mjög fáir hjá henni, en 

hun sneibir hjá DÖnum og öbrum utlendum mönnum. 

þegar eitthvert sóttarferli gengur þannig yfir land um 

sumartímann, og fjöldi manna liggur rumfastur, geta menn 

ekki starfab ab heyvinnu , og spillir þab kvikfjárrœktinni. 

þessari drepsótt eru samfara sárindi í kverkunum, hlust- 

arverkur, máttleysi og kalda; hun er mjög hættuleg ung- 

börnum, þar á móti cleyja sjaldan ur henni önnur börn, 

yngri en tíu ára. Ur kvefsótt þessari deyja fleiri konur 

en karlar; hún er því mannskœbari, sem hún tekur eldri 

menn, og flestir deyja úr henni á sextugsaldri. Mann- 

daubinn, sem hún hefur í för med sjer, hefur farib vax- 

andi í hvert skipti, sem hún hefur komib á seinni tímum; 

tala allra, sem deyja á Islandi, þegar heilsufar manna er 

gott, er 1000—1200 á ári; en þessi kvefsótt jók tölu 

þeirra sem dóu, svo þab 

árib 1816 urbu 1584, 

— 1825 — 1621, 

— 1834 — 2445, 

— 1843 — 3227. 

Af drepsóttum þeim, sem flytjast til landsins á skip- 

um, er engin, sem hefur komib eins opt, og valdib eins 

miklum manndauba, og bólan; hún hefur geysab 19 sinn- 

um ab öllu samtöldu síban árib 1306, og hefur opt verib 
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sv'o árum skiptir, og drepib innbuana nibur í hrönnum, 

einkum árib 1707, þegar hiin drap nibur meira en þribj- 

ung af öllum landsbuum; hun var reyndar farin ab verba 

linari, ábur en tekib var til ab setja kiiabólu, og seinast, 

þegar hún kom til landsins, árin 1839 og 1840, var hún 

mjög lin, og þab tókst líka, ab girba fyrir hana, svo ab 

hún kom ekki víbar en á suburland. Eptir því, sem dr. 

Sehleisner telst til, hafa dáib 47622 menn úr ýmislegum 

drepsóttum á tímabilinu 1750—1846, og eru þab eins 

margir, eins og tala allra landsbúa hefur verib ab mebal- 

tölu á þessum sama tíma. Af þessum 47622 dóu 25938 

á næstlibinni öld og 21684 á þessari öld; en þegar gætt 

er ab, ab af þeim, sem dóu á 18. Öldinni úr drep- 

sóttum, voru 6036, sem dóu úr harbæri, er kom eptir 

eldgosib úr Skaptárjökli árib 1783, þá liggur þab í 

augum uppi, ab sjálfar drepsóttirnar hafa ab tiltölu verib 

miklu mannskœbari á þessari öld en á seinni hluta 18. 

aldar. Ef menn nú leita ab tilefni sóttferla þessara, 

eru þau ekki ab neinu leyti landslagi ab kenna. þeir, 

sem búa nærri þeim stöbum, þar sem brennisteinn er í 

jörbu, eba þar, sem hverar eru, eru eins heilsugóbir og 

þeir, sem annarstabar búa; ekki geta menn heldur sjeb 

neinn mun á heilsufari manna, sem búa á fjöllum uppi, 

og þeirra sem búa í dölunum. 8462 eba hjerumbil Vö af 

Öllum þeim, er hafa dáib úr drepsóttum á þessum tíma, 

sem ábur er nefndur, hafa dáib úr þeim sóttum, sem flutzt 

hafa til landsins meb kaupförum (þab er ab skilja: 3036 

úr bólu, 2026 úr mislingasótt, 1468 úr flekkusótt og 1932 

úr andarteppu — berringshósta —), og hefbi því mátt 

gjöra vib miklu af manndaubanum meb góbum sóttvörnum, 

en íllt er reyndar ab koma þeim svo fyrir á íslandi, ab 
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þær tálmi þá ekki ofmjög verzlim landsins. Af innlendum 

sóttum dóu á þessum tíma (1750—1846) 9067 úr kvef- 

sótt, 4867 úr landfarsott og 16441 úr sjúkdómum, sem 

hafa kornib af hungri, og er þab hræbilegt til aí) vita. 

Flestir af þeim, sem hafa dáift úr hungri, dóu á næstlifc- 

inni öld, og kom þab bæbi til af fyrirhyggjuleysi íslend- 

inga og hirbuleysi þeirra meb kvikfjárrœktina, en einkum 

olli því einokunarverzlunin og margs konar rangt fyrir- 

komulag í stjornarefnum, sem dróg úr framtakssemi og 

fjáröflun manna, og leiddi af því fátœkt, er gjörði mönn- 

um harbæri og Önnur bágindi miklu tilfinnanlegri, en þau 

annars hefbu verib. En af því aft þetta hefur breytzt mikib 

til batnabar á seinni tímum, er þab vonandi, aí) þo al1 

viblíka oáran, eins og opt hefur áftur komib í land x\ 

bæri aptur ab höndum, gæti þab ekki valdib eins miklum 

bágindum manna á mebal eins og ábur2 *). 

Af því ab svo mikill munur er, eins og ábur er 

sagt, á tölu þeirra, sem fœbast og deyja á ári, verbur 

J) Mest óáran kemur, jþegar eldgos eru, eí)a þegar hafís liggur 

vií) land; líka getur fjársýki, fiskileysi, langir og strangir vetur 

og drepsóttir valdií) miklu harí)æri. Sandfok, vatnsflóí), skrií)ur 

og jökulhlaup geta ekki gjört tjón nema á eiustöku stöí)um. 

2) Sbr. ritgjörfe eptir Hannes byskup, cr samin er seint á 18. 

öld: „Um mannfækkun af hallærum á Islandi4* Halldór Einarsson 

hefur snúií) henni á dönsku, og er útleggingin prentu^ í Kaup- 

mannahöfn árifc 1833. 

par segir, ab í þau 920 ár, sem Island hafi verib byggt, hafi 

verift 90 hörft ár, en þó hafl ekki meira en helmingur þeirra 

valdií) mannfelli. paí) er reynt a^ óáran veldur miklum mann- 

dauí)a tvisvar á hverri öld. Sízt eru menn í Gullbringusýslu og 

Snæfellsnessýslu fœrir um afc standast slík harí)æri, því þar 

eru margir þurrabi&armenn, sem hvorki hafa jörí) efta skepnur. 

pó aí) góft ár sjeu, getur verií) hart í stöku sýslu, en þar á 

móti eru engin dœmi til, ab neitt hartiindaár hafi gjört miki*b 

tjón á öllu landi. 
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líka mjög mikill munur á íolksfjÖlguninni. Árin 1803 

og 1843 minnkaði fólkstalan, fyrra árib um 1,63 og seinna 

árib um 1,99 af hverju hundrabi; þar á móti jókst fólks- 

talan árin 1830 og 1831 , fyrra árið um 2,39 og seinna 

árib um 2,41 af hverju hundrabi. þaí) hefur ekki verifc 

nema eitt ár á þessari öld, ab fólk hefur fækkab í Dan- 

mörku, og ekki nema eitt ár, ab fólkstala hefur aukizt meir 

en um 1 V« af hverju hundrabi; en á sama tímanum hafa 

verib 13 ár, ab fólk hefur fækkab á íslandi, og 10 ár, 

ab fólkstala hefur aukizt meir en um IV2 af hundrabi. 

Ab öllu samtöldu er fólksfjölgunin mjög lítil á íslandi. 

Á næst libinni öld fækkabi fólk á íslandi, 1703—1801, 

jafnvel um 6,42 af hundrabi, 0g á þessari öld, 1801-1849, 

hefur fólkstalan aukizt um 25 V2 af hundrabi, en á sama 

tímanum liefur fólk í Danmörku fjölgab um 52 af hundr- 

abi. þab er hörmulegt til þess ab vita, hvab seint fólki 

fjölgar á íslandi sökum drepsóttanna, því þab má, fullyrba, 

ab landib geti fœtt miklu ileira fólk, en þar er , og opt 

er kvartab yfir því, hvab þar sje fátt af vinnandi fólki. 

VII. 
UM ÆTTERNI ÍSLENDINGA OG MÁL þEIRRA. 

Ekki eru til frásagnir um, ab menn liafi stigib fœti 

á ísland, fyr en árib 795, þá komu þangab írskir munkar. 

Ab einstöku kristnir menn frá írlandi hafi búib í landinu, 

þegar Norbmenn tóku ab nema þar land, má rába af 1. 

kap. í íslendingabók Ara prests hins fróba þorgilssonar, 

þar segir svo: „þá voru lijer menn kristnir, þeir er 

3 
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Norfcmenn kalla Papa, en þeir foru síban á braut, af því 

ab þeir vildu eigi vera hjer vib heibna menn, og ljetu eptir 

bœkur írskar og bjöllur og bagla.a Ekki hafa þd menn 

þessir ab líkindum verib margir. Rumum 50 árum seinna, 

hjerumbil á mibri 9. öld, rak víking, er Naddoddur hjet, 

til íslands, og kallabi hann þab Snæland, og sá hann 

engin líkindi til, ab landib væri byggt. Fáum árum síbar 

for Garbar Svafarsson ab leita Snælands, hann sigldi í 

kring um landib, og komst þannig ab raun um, ab þab 

var eyland. Hann lofabi mjög landib, og því för vík- 

ingur, sem Flöki hjet, ab leita landsins (868), sem eptir 

för Garbars var kallab Garbarshölmi. Flöki fann einnig 

landib, og var þar veturlangt. Um vorib, ábur en hann 

för heimleibis, gekk hann upp á fjall eitt, og sá liann 

norbur yfir fjöllin fjÖrb fullan af hafísum (ísafjörb), því 

kallabi hann landib ísland1). þegar Haraldur hárfagri 

brauzt til ríkis í Noregi, stukku margir aubugir virbinga- 

menn, sem ekki vildu þola ofríki hans, úr landi, og leit- 

ubu sjer nýrra bústaba, og því föru menn ab byggja 

ísland. Árib 874 sigldu föstbrœburnir, Hjörleifur og 

Ingölfur, til íslands, sinn á hverju skipi; Ingölfur nam 

land fyrir sunnan, og bjö í Reykjavfk; seinna föru þangab 

margir abrir menn úr Noregi. Nokkrir Svíar, írar og 

') Sbr. ritgjörb eptir N. M. Petersen, háskúlakennara: „Om 

Islands Op dagelse og Bebyggclseu, sem prentub er í 

Norbisk Tidsskrift, for 01dkyndighed‘-, 1. b. 241.— 

200. bls. Sbr. einnig ritgjörb, er stendur í 1. b. af sama 

tfmariti eptir Erasmus Miiller, byskup: „Om den islandske 

HistorieskrivningsOprindelse, Flor ogUndergang“; 

þar skýrir frá mörgu um landnám íslands og um háttsemi for- 

febra vorra þar í landi á fyrstu öldunum eptir landnám; eu 

bezt kynnast menn háttum þeirra í sögunum. 

J 
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Skotar gjörbu -ab dœmum þeirra, og segja sögurnar svo 

frá, aö árib 920 haíi land verií) albyggt. Mál þab, sem 

forfebur vorir tölubu, helzt enn óbreytt þar í landi, og 

hver íslenzkur bóndi getur enn lesib gömlu sögurnar, er 

flestar eru ritabar á 12. og 13. öld, og skilja því ekki 

Danir neitt í því máli, nema þeir læri þab. íslenzka er 

vib höfÖ f kirkjunni, skólanum og í lagastörfum á land- 

inu, og verba því Danir, sem vilja komast til embætta á 

íslandi, ab fœra sönnur á, ab þeir kunni hana. 

VIII, 

UM HÚSAGrJÖRÐ ÍSLENDINGA OG AÐRA 

HÁTTSEMI. 

Fá hus á íslandi eru gjörb úr steini, og kemur þab 

til af því, ab þab hefur þótt of dýrt, ab flytja þangab 

tígulstein og veggjalím , og líka hefur verib of fyrirhafn- 

armikib ab hafa hraungrýti til húsagjörbar, því þab er 

fllt ab vinna íslenzkt hraungrýti, og menn yrbu opt ab 

flytja þess konar grjót langt ab. í Reykjavíkurbœ eru 

60 hús úr trje*), og í öbrum kauptúnum eru líka timb- 

urhús; sumir embættismenn, einkum sýslumenn, búa lfka 

í þess konar húsum. Öll Önnur hús á íslandi eru hlabin, 

annabhvort úr tómum hnausum (strengjum), og er þab heit- 

’) Húsin hafa fjölgab J)ú nokkub seinustu árin, og Reykvíkingar 

eru ekki farnir ab horfa í kostnabinn, heldur hafa þeir byggt 

nokkur hús úr tígulsteini, og er vonandi ab þeir haldi því 

fram. 

3* 
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ara en steinhús, eins og þörf er á í svo köldu landi, eí)a 

þau eru hlabin, sitt lagib úr hvoru, toríi og ohÖggnum 

steinum, eba eingöngu úr ohöggnum steinum. Húsin eru 

þakin meb torfi, og eru því íslenzku húsin grœn og grasi 

vaxin á sumrin, og þekkjast ekki frá túninu á öbru en 

því, ab hærra ber á þeim, og opt sjá menn gripi á beit 

uppi á húsunum*'). Menn hafa nú reyndar á seinni 

tímum tekib ab vanda húsagjörb, og þaí) á eflaust mikinn 

þátt í því, ah færri hafa dáift um nokkra tugi ára aft 

undan förnu, en þo hefur fastheldni íslendinga vib gamlar 

venjur eins í þessu sem öðru stabib þeim fyrir fram- 

förum, og öll húsagjörð þyrfti því enn ab taka miklum 

umbútum. íslenzkur bœr er opt svo til búinn, ab þab 

eru 4 lítil hús, og er eitt herbergi í hverju, 3 eba 4 

álnir ab hæb; á milli þessara fjögra smáhúsa eru göng, 

og liggja sín 2 húsin hvorumegin. Eitt afþessum fjúrum 

húsum er haft fyrir eldhús, og er á því annaí)hvort fer- 

strendur strompur, sem rekinn er saman úr borbum, ellegar 

ab til þess er hÖfí) botnlaus tunna, og út um þenna 

stromp leggur reykinn. Húsib á múti eldhúsinu er kallab 

búr, þar eru geymd matvæli. þribja lierbergib er stofa; 

hjá efnubum mönnum er hún þiljub innan og meb fjala- 

gúlfi, þar er upp búií) rúm, og venjulega dálítib borb og 

fáeinir stúlar eba ab minnsta kosti nokkrar kistur, til ab 

sitja á. í húsinu þar á múti eru geymdar kistur og 

önnur húsgögn. Uppi yfir þessum tveimur herbergjum 

er lopt, og er gengib upp í þab úr bœjargöngunum upp 

*) Óvíba eru bœir svo lítilfjörlegir, eins og hjer segir, en varla 

má þó ofsögum segja af J)ví, hvab illa er byggt sumstaftar, og 

hvab skeytingarlausir menn eru meb a*b verja bœjarhúsin fyrir 

gripum. ' pýb. 
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um lukugat, sem ekki er stœrra en 1 alin á hvern veg, og 

uppi á þessu lopti, sem er 3—4 álnir á hæð, og kallab 

er baftstofa, situr fólkib, þegar þab er inni*). Rumin 

standa meb bábum hlibunum ab endilöngu. Rúmstœbin 

eru rekin saman úr borbum; þau eru venjulega svo stór, 

ab 2 eba 3 menn geta soíib saman, og er optast sofib 

tilfœtis, þegar fleiri en einn eru í rúmi. RúmfÖtin eru 

optast fibursængur og ullarrekkjuvobir, en fátœklingar liggja 

á gæruskinni, sem breitt er ofan á hey, og hafa ofan á 

sjer þykkt brekán. Gamla vananum, ab hjónin, börnin 

og vinnuhjúin, bæbi konur og karlar, sofi allt í sama 

herberginu, er haldib enn víbast hvar hjá alþýbu manna 

á íslandi, en þab er þó allvíba, ab babstofan er þiljub 

sundur, og ab húsbœndurnir sofa í öbru herbergi en hjúin. 

Ef íslenzkur mabur kemur á bœ á náttarþeli, er honum 

vísab til sængur, eins og í fornöld, innan um heimafólkib; 

þessi venja er enn hneyxlanlegri fyrir þá sök, ab íslenzkir 

almúgamenn eru vanir ab liggja berir. 

Fátœkir menn hafa ekki annan húsbúnab í babstof- 

unni en rúmin, þau eru bæbi höfb til ab sofa í og sitja 

á þeim vib vinnu, og þegar borbab er; líka hafa þeir 

nokkra kistla og dálítinn skáp fyrir bœkur eba annab 

smávegis. Efnamennirnir hafa nokkra stóla úr trje, sem 

stundum eru út skornir meb mikilli kunnáttu, borb, en 

sjaldnar spegil eba slíka vibhafnargripi. Birtan kemur 

inn í babstofuna í gegnum dálitla glerglugga, sem ekki 

verbur lokib upp, og eru þeir á húshlibinni. Nibri í 

stofunni er stundum einn og stundum tveir gluggar, 

*) pessi lögun á íslenzkum bœjum á reyndar ekki -vift alstaí)ar á 

landi, og er liún víst einkum gjörfo eptir bœjum á sufturlandi. 

pýt). 
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þeir eru sjaldan á hjörum, optast litlir, og er st<5r glugga- 

t<5pt ab þeim ab utanverbu, af því ab veggirnir eru 

þykkir. Ofna hafa Islendingar aldrei, og eru þeir 

hvergi til nema í kauptúnum og hjá einstöku embættis- 

mönnum. Auk sjálfra bœjarhúsanna eru nokkur útihús, 

er heyra til • íslenzkum bœ; þau snúa optast eins og 

bœjardyrnar, svo ab stafnamir á þeim standa í sömu 

röb og bœjardyraþilib. þessi hús eru: skemma, sem 

höfb er til ab geyma í alls konar húsgögn o. s. frv., og 

smibja, sem er á hverjum íslenzkum búndabœ. þessi 

útihús eru opt áföst bœjarhúsunum, svo ab einn veggur 

er undir tveimur húsum, og safnast snjor og regn í sundin 

á milli húsanna, er grefur í sundur veggina, og er því 

mjög rakasamt í íslenzkum bœjum. Uthýsin fyrir skepn- 

urnar, þab er ab skilja: fjósib, hesthúsin og fjárhúsin eru 

spölkorn frá sjálfum bœnum, og sama er ab segja um 

hjallana, sem fiskimenn liafa til ab þurrka og geyma fisk í. 

Efnamenn hlaba stundum garb í kringum allan bœinn, og 

stundum stjett fyrir framan hann. Viblíka og hjer er 

lýst, eru allir bœir húsabir hjá alþýbu manna á íslandi, og 

þab eru ekki nema einstöku íslenzkir menn, sem búa í 

kauptúnum, og fáeinir embættismenn uppi í landinu, sem 

hafa almennileg hús úr trje, eba trje og tígulsteini, meb 

ofnum og öbru, sem þar til heyrir. Á norburlandi og 

austurlandi eru bœir stœrstir og bezt húsabir, því ab þar 

fæst mestur rekavibur. Verstir eru bœir þar á rnúti í 

fiskiverum, einkum kring um Snæfellsjökul, í fiskiver- 

unum í Borgarfjarbarsýslu og Gullbringusýslu, kringum 

Eyrarbakka og sjer í lagi í Vestmannaeyjum. í Vest- 

mannaeyjum er þab enn venja, ab hafa gripina inni í 

bœnum, venjulega undir babstofuloptinu, og eru þá opt 
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göt á því, til þess ab hitann af gripunum geti lagt upp 

um þau. Til og frá annarstaðar á landi brennur þessi 

ósibur vib hjá mestu aumingjum, og þab má nærri geta, 

ab þetta á ekki lítinn þátt í því, ab auka sóbaskapinn 

og óþefinn í bœjunum; þab eykur líka óþeíinn, ab hland- 

inu er safnab, og geymt í trjekoppum, til ab þvo ur því, 

og ab gluggarnir eru svo gjörbir, ab þeim verbur ekki 

lokib upp. Á lökustu bœjunum lekur líka nibur um þakib, 

og er því opt gryfja á mibju gólfi, til ab taka vib leka- 

vatninu, og liggur ur henni ræsi, sem lilabib er yfir, til ab 

veita því ut ur bœnum. Einn ókosturinn á íslandi er sá, 

ab menn hafa þar mjög illan eldivib, Menn hafa reyndar 

ekki ofna, eins og ábur er sagt, en optast er eldur hafbur 

uppi í eldhusinu allan daginn. Óvíða á íslandi er mikill 

rekavibur*) eba birkiskógar, svo menn geti haft þab til 

eldivibar, og þó ab þab sje, er þab sjaldan svo mikib, aí) 

þab endist árift um kring. Móskurbur er reyndar farinn 

ab tíbkast, meir en verib hefur, einkum kringum Akureyri 

r) Menn hafa áí)ur haldift, a£> rekaviíiuririn, sem einkum er furu- 

viftur og birki, kæmi frá árbökkum í Síberíu, en í nýjum ritum, 

einkum í riti því, sem áftur er nefnt, eptir Sartorius von Wal- 

tershausen, er þafe sannaft, ab árnar Missisippi og Missouri og 

árnar, sem í þær renna, sem streyma gegnum barviftarskdgana 

í norí)urhluta vesturálfu, beri þessi trje meb sjer út í Mexiku- 

flda, og þaban rekur golfstraumurinn þau til Islands, og rekur 

þau flest á land vifc Horn, útnorburoddann á landinu, og land- 

norí)uroddann, Langanes. A þessum tveimur stöbum rekur 

meira, en menn jþurfa á aí) halda, eu af því aft flutningar þaban 

eru svo örftugir, kemur þetta öí)rum sveitum aft litlu haldi. 

Börkurinn fer af rekavi&num á leifoinni, og verftur viburinn 

utan grár eins og aska. Miklu minna rekur nú á tímum, en 

áí)ur hefur verií), og kemur þa& ab líkindum til af því, ab 

skdgarnir eru aft minnka í vesturálfu. Sbr. ferí)abdk Eggerts 

Olafssonar, sem áí)ur er nefnd, 1. b. 511. bls., og þar á eptir. 
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og Reykjavík, en vífca er þaí>, ab mor fæst ekki, í ís- 

lenzka mónum er ekki mikið af jarbartegundum, en þar 

á móti er hann víða mjög brennusteinskenndur, og er því 

ekki hitamikill. Töluvert af steinkolum er á ári hverju 

flutt til íslands, en mest af þeim er haft til smíða, og 

þah er ekki nema f sumum af kauptiínunum, ah kaupmenn 

og embættismenn hafa steinkol, til ab kynda oínana. Surt- 

arbrandurinn er orbinn til lír gömlum mólÖgum og skógum; 

þar hafa lagzt á ofan þykk lög af móbergi og oksteins- 

kenndum hrauntegundum, og hafa þessi lög, sem eru allt 

ab þusund fóta á þykkt, þrýst gömlu mólögunum ákaf- 

lega þjett saman, og gjört þau ab kolum *). Surtarbrand- 

*) J>essi niólög og skugar hafa í fyrstunni verib nibri í hinum 

eldri dölum, og þess vegna liggur surtarbrandurinn flatur; en 

seinna hafa dalirnir fyllzt í jarbbyltingum, og ár hafa myndab 

nýja dali, og sjdarföll nýja íirbi, og verbur J)ab j)á skiljanlegt, 

ab menn fiuna optast surtarbrandslögin á milli hraunlaganna, 

sem liggja hvert yfir öbru í klettabeltum í dölunum eí)a í 

hinum bröttu fjöllum nibur vio strendurnar. Af því ab svo 

mikib liggur ofan á surtarbrandslaginu, og þab er svo þunnt, 

ab j)ab sjaldan er 1 -1J/2 fet á þykkt, er þab ekki líklegt, ab 

takast muni ab grafa mikib af honum án mikillar fyrirhafnar. 

J>egar sagt er aft surtarbrandurinn sje þykkri, en hjer er getib, 

kemur þab til af því, ab talin eru meb svört leirlög og flögu- 

steinslög, sem optast eru undir honum, og eru þau orí)in til 

úr jarbveginum, þar sem mdrinn hefur myndazt, eba skdgurinn 

stabib, en þessi lög eru ab engu gagni til eldivifcar. Hrein- 

astur er sá surtarbrandur, sem orbinn er úr trjám, f>essi trje 

hafa opt verib 15 til 20 álnir á hæb, þangab til greinar fara 

ab liggja út úr bolnum, og rúm alin ab þvermáli. Menn geta 

sjeb af löguninni á trjám þessum og blöbunum, sem geymzt 

hafa innan um leirinn og flögusteininn, ab þessar trjátegundir 

hafa verib elritrje, björk, álmur, hagþorn, grön, fura og aftal- 

grön, og sýnir þab, ab þegar ab surtarbrandurinn myndaftist, 

hafa skdgar og grös verií) áþekk því, sem nú er í norburhluta 

vesturálfu, og aí) öllu dlík plöntuvexti þeim, sem nú er í land- 

inu, er líkist plöntuvexti Lappmerkur. 
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urinn er góftur til eldivibar, en hann er ekki ab fá nema 

á vesturlandi og norburlandi og lítib eitt á austurlandi, 

og í þessum hlutum lands fæst hann ekki nema á ein- 

stöku stöhura, og er optast svo hátt uppi í fjöllum og svo 

langt frá mannabyggbum, aí) íllt er ab ná honum, og er 

því sjaldan notah annab af honum en þah, sem á hverju 

ári hrynur nibur úr fjöllunum um vortímann. Venjulega 

eldsneytih á öllu fslandi er því sauðatab og klíningur, og 

spillir þab mjög jarharrœktinni, og stendur þannig fyrir 

framförum landsins. Kúamykjan er borin út á túnib, og 

breidd yfir þab til áburbar, og þegar hún hefur legiÖ þar, 

stundum allan veturinn, og er orbin þurr, er klfningurinn 

tíndur saman, og borinn inn. SaubatabiÖ er látið safnast 

í fjárhúsunum, og trebst þab þar undir fótunum á fjenu, 

og verbur þykk og þjett skorpa, þab er síban stungib út 

á vorin í ferhyrndum hnausum, klofib, og breitt til þerris. 

þetta kátlega eldsneyti er mjög saltpjeturkennt; þab er 

nokkurn veginn hitamikib, en líka er stundum úr því 

nokkur óþefur, og kemur þab til af því, aí) ull loöir í 

tabinu. Ekki eru þó allir, sem geta haft þetta eldsneyti, 

og einkum verba fátœkir fiskimenn, sem hafa fáar eba 

engar skepnur, ab vera án þess. þaft má því sjá við 

sjóarströndina, ab öllu er safnaö saman, sem á nokkurn 

hátt verbur haft til eldsneytis, t. a. m. beinum úr íiski, 

einkum þorskhryggjum, beinutn úr saubfje, þurrkubu þangi, 

þönglum o. s. frv. Hvergi er þó eldsneytib eins íllt eins og 

á Vestmannaeyjum. Auk þessa, sem ábur er talib, hafa 

menn þar einkum til eldsneytis skrokkinn af tveimur fugla- 

tegundum, lundanum og fýlunganum, sem svo ákaflega 

mikiÖ er til af á eyjunum. Af lundanum er brjóstib skoriö 

frá, og saltab, en hitt af skrokknum, innýflin og væng- 
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irnir er hengt upp til þerris og brennt. Af fýlunganum 

er tekinn hausinn og fœturnir, innýílin og vængirnir, og 

látih saman vib kuamykju, breitt til þerris og brennt. 

þab má nærri geta, aí) óþefurinn af þessu eldsneyti er 

óþolandi. Til Ijósa hafa íslendingar venjulega tólgarkerti 

eba lýsi, og er því brennt í lömpum, og leggur opt úr 

þeim œbi mikinn Ijósreyk. 

þab er enginn efi á því, ab hin vondu húsakynni og 

hib óheilnæma lopt, sem er í bœjunum, hefur átt mikinn 

þátt í því, ab sóttir hafa orðið svo skœbar á íslandi, og 

ef menn fœru a?) húsa betur, mundi aldur manna þar í 

landi, sem nú er svo ógnarlega skammur, bráðum lengj- 

ast. í ritinu eptir dr. Schleisner: „Island betragtet 

fra et læge vi denskab eligt Synspunkt“, sem 

þessi lýsing er tekin úr, er uppdráttur á hœfilegum ís- 

lenzkum bóndabœ, eptir Schytte, húsameistara; lýsing á 

þessum uppdrætti er á 126. bls. og þar á eptir. Margir halda 

ab visu, ab bœir, er þannig væru byggbir, yrbu ekki nógu 

traustir. Húsameistarinn hefur lagah bœjasnib þetta, eins 

mikib og hann gat, eptir íslenzkum bœjum, eins og þeir 

nú eru, sem varb ah vera, til þess ah hœgra yrbi ab 

koma því á, af því ab íslendingar eru svo fastir á fornri 

venju. Ekki gætu abrir en sœmilega efnabir bœndur 

byggt bœi sína á þenna hátt. Skortur yrbi reyndar á 

húsavib og eldsneyti, en á því mætti rába bœtur, ef breytt 

yrbi verzluninni, og væri þess því mjög óskandi, ab 

stjórnin íhugabi vandlega þetta mikilvæga málefni. 

Enginn matarskortur er á íslandi, og var þab því 

fyrirhyggjuleysi eitt, er olli því, ab menn hafa dáib þar 

úr hungri. Eitt af því, sem einkum er haft til matar 

þar í landi er ósaltaí)ur harfeur fiskur (þorskur, ísa, langa 
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o. s. frv.), sem er barinn, og jetinn hrár og smjör vih, 

optast ósaltab, sem gangur er kominn í, og kalla íslend- 

ingar þaí) súrt smjör; þetta er haft til miftdegismatar. 

Sjaldan borba landsbtíar sjálfir saltfiskinn, heldur selja 

hann kaupmanninum. Annar abalrjettur, sem menn borba 

kvöld og morgna, er eins konar mjólkurmatur, sem kall- 

abur er skyr; þab er búib til úr undanrenningu og áum 

úr saubamjólk, sem er hleypt, og ólekjan því næst síub. 

Skyrib er venjulega borbab meö nýmjólk út á. Mikib er 

búib til af skyri til vetrarforba, og er þab geymt í stór- 

um tunnum eba sáum í búrinu, og súrnar þab þar innan 

skamms. Venjulega hafa menn mjólkurmat, einkum graut 

meb mjólk út á, til morgunverbar og kvöldverbar. íslend- 

ingar jeta fjarska mikib smjör, en fátœkir fiskimenn, sem 

ekki hafa smjörib, verba ab bjargast vib bræbing úr tólg 

og lýsi. Braub hafa menn ekki mikiö á íslandi, en þaÖ 

sem menn hafa, eru optast flatbraub; mestallt mjöl, sem 

þeir hafa, er því haft í graut og velling. íslendingar 

mala víbast hvar korn sitt í handkvörnuin *). Kornib er 

allt flutt til landsins úr útlöndum, og er því ekki ætib, 

ab þab fæst, og víba er þab, einkum á norburlandi og 

austurlandi, ab menn hafa fjallagrös, þegar kornib brestur; 

þau eru þurrkub, söxuí), og höfb í mjölstab í mjólkurgraut 

eba velling. Af kjöti er einkum saubakjöt haft til matar, 

þab borba menn einkum á sunnudögum og helgidögum og 

•) Víba eru nú vatnsmylnur farnar ab tíbkast, einkum á austur- 

landi, og mætti hafa þær nærri því alstabar á landi, og væri 

þab forsjállegt, ab bændur fœrbu sjer þannig afl vatnsins í 

nyt, heldur en ab þreyta sig og hjú sín á því ab mala í hand- 

kvörnum. 
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tfbrum tyllidögum, og nýtt kjöt jeta menn venjulega ekki 

nema um slátrunartímann, í septemberm. og októberm. 

Uxakjtft og selkjöt er sjaldan haft til matar. Alþýba 

manna hefur vibbjób á svínsQeski, og fyrirlitlegt þykir ab 

jeta hrossakjöt. Venjulegur matur er líka fuglakjöt og 

egg og blautur fiskur, sem hefur hangib svo lengi, ab 

hann er farinn ab slá sig. Ekki eru abrar jurtir hafbar 

til matar ab nokkrum mun en hvannir og þangtegund, 

sem heitir söl, og vaxa þar þó margar fleiri matjurtir af 

sjálfu sjer, t. a. m. súrur, skarfakál, ætifífill og kúmen; 

og þó ab flestar káltegundir þrífist ágætlega á íslandi, er 

þó ekki sáb nema ofurlitlu af næpum, gulrótum og jarb- 

eplum. íslendingar borba hver sjer á rumi sínu, sinn á 

hverjum tíma, ])egar þá langar í mat. og er hann því 

opt jetinn kaldur. Litlu er eytt af óhófsvörum á íslandi, 

þó er kaffidrykkja allt af ab fœrast í vtfxt; stöku menn 

reykja tóbak, en mjtfg margir, bæbi karlar og konur, taka 

í neíib. Brcnnuvín er drukkib meira en góbu hófi gegnir, 

einkuin í fiskiverunum. Ðrykkjuskapur er almennur á 

landinu‘x'), en kaflidrykkjan, sem ábur er um getib, hefur 

þegar gjtfrt mikib ab þar í landi eins og annarstabar, ab 

minnka ltfngun til áfengra drykkja, og bœta heimilisbrag. 

Abaltilefni sótta þeirra, sem ábur eru nefndar, er án 

efa hin þunga og óholla fœba, ásamt því, hvab bœirnir 

*) Árib 1843 stofnubu nokkrir ísleudingar í Kaupmannaliöfn bind- 

indisfjelag, og tóku menn þá ab stofna bindindisfjelög \íba á 

Islandi, og hafa pau komib miklu til leibar meb ab snúa huga 

manna frá ofdrykkju; því ábur lá vib sjálft, ab sá þœtti 

mestur mabur, sem mest gat drukkib; og þó ab bindindis- 

fjelögin sjálf sjeu nú víbast hvar libin undir lok, er þó von- 

andi ab afieibingar þeirra verbi langvinnari. 

Þíb. 
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eru vondir, og þar á ofan sdbaskapur, sem enn meir ber 

á, af því ab íslendingar fara aldrei í bab, og þess vegna 

kunna líka fáir þeirra ab synda. 

Konan tekur miklu meiri þátt í örðugleikum lífsins 

á íslandi en annarstabar í norburálfunni. Hiín verbur 

bæbi ab gegna öllum buverkum og líka verbur hiin ab 

gjöra sko, sauma föt, raka, þjdna karlmönnunum, og 

stundum jafnvel smala, roa til fiskjar, og taka fugl, og 

þess vegna geta íslenzkar konur ekki haft börn sín á 

brjdsti. Bdndinn ræbur mestu á heimilinu, og börnin bera 

mikla lotningu fyrir föburnum. 

Mannfundir voru miklu tibari í fornöld, en þeir nú 

eru. Glebirnar, þar sem vikivakar voru sungnir, voru 

ábur almennar, en eru nú lagðar nibur, og er þab einkum 

ab kenna of mikilli trúarvandlæting presta á þeim tímum, 

og fdr þab illa, þo þab reyndar virbist ab þær hafi aukib 

osibu, sem rába má af Jörfaglebinni, sem bönnub var 

meb domi í byrjun 18. aldar, sökum þess ab 19 konur 
* 

dgiptar urbu dljettar í seinustu glebinni. Utlendir dans- 

leikar eru nýlega farnir ab komast á á íslandi. Helzta 

skemmtun íslendinga eru glímur, og þab er ekki furba, 

þd ab þeir sjeu gdbir glímumenn, því ab þeir venjast 
/ 

glímum frá barnœsku*). Islendingar eru vel vaxnir og vel 

skapabir, en fáir karlmenn eru frfbir sýnum. Ekki eru 

*j pab er íllt ab glímur skuli vera ab leggjast af í skólanum 

heima, því ábur komu þaban beztu glímumennirnir. Glímurnar 

eru svo falleg íþrótt og svo hentug fyrir skólapilta, til þess ab 

styrkja og efla krapta þeirra og þcl, sem margir þeirra þurfa á 

ab halda vib sumarviununa, ab þab er vonandi, ab skólameist- 

arinn, sem hefur bœtt skólann í svo mörgum greinum, láti 

sjer einnig annt um ab halda uppi þessari þjóblegu mennt. 

pýb. 
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þab nema ungir menn sem glíma. Fullorbnir menn á 

íslandi eru optast mjög alvörugefnir, og nærri því rauna- 

legir. 

Karlmenn á íslandi hafa lagt nibur þjóbbiining sinn; 

þeir eru klæddir í buxur, vesti og stutta dökkbláa vab- 

málstreyju, eba þeir hafa danskt fatasnib; þeir hafa all- 

flestir danska hatta og derhúfur. Bæbi karlar og konur 

eru ab mestu leyti eins klædd sumar og ’vetur. Konur 

halda enn hinum gamla, fallega þjóbbúningi sínum. Spari- 

búningur þeirra er pils, upphlutur meb raubum eba 

grœnum bryddingum, þröng, dÖkkblá klæbistreyja silki- 

klútur um hálsinn og faldur. Ríkiskonur hafa mikib 

kvennsilfur, hib helzta af því er belti meb silfurstokkum. 

Hversdagsbúningur kvenna er svört prjónapeysa, svart 

pils og svört húfa lítil meb silkiskúf í. 

Öllum, sem lýst hafa skaplyndi íslenzku þjóbarinnar, 

kemur saman um, ab íslendingar sjeu gestrisnir, mjög 

alvörugefnir, dulir, abgætnir, ófyrirlátsamir, tortryggir vib 

embættismenn og útlendinga (og þab eru allir Danir 

álitnir), og staklega fastheldnir vib allar gamlar venjur, 

og þess vegna tregir til ab gjöra nokkub annab, en for- 

febur þeirra hafa ábur gjört. íslendingar abhyllast jafn- 

rjettisskobanir lýbstjórnarmanna, og hjú vinna nærri því 

þab eitt, er þeim sjálfum líkar1). Á íslandi heilsast 

menn, bæbi konur og karlar, meb kossi og handabandi. 

Vilji menn sýna sjerstaka virbingu eba góban þokka, hafa 

menn kossinn langan og taka fast í hendina. 

3) Eggert Olafsson kvartar í ferbabók sinni 456. bls. yflr óstýri- 

læti bjúa, og kennir hann folksfæbinni um þab. 
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IX. 

UM ATVINNUVEGINA Á ÍSLANDI. 

1. Um jarbarrœkt. 

ísland er byggt nibur vib strendurnar, og í hlíb- 

unum ni&ur vi& fjallarœturnar, en þjettbygg&ast er þaí) í 

dölunum, sem optast liggja 3 e&a 4 mílur inn í landib 

frá ströndunum; alstabar annarsta&ar er mi&bik landsins 

rjett a& segja öbyggt. 
* 

þorp eru engin á Islandi, heldur einungis einstakir 

bœirx), en venjulega heyra mörg hús til hverjum bœ, einkum 
/ 

ef ab stórbýli eru. A stöku stöbum er miklu skemmra á 

milli bœja, heldur en ætlandi væri, og ví&a er þab á ís- 

landi, a& margir bua á sömu jörbunni. k hinn bóginn 

liggja sumir bœir mjög afskekktir, og sumsta&ar eru full- 

orbnar bœndadœtur, sem aldrei hafa farib íít úr landar- 

eign bœjarins, sem þær eru fœddar á. í Jarbatali John- 

sens* 2) eru byggbar jar&ir taldar 5621 , þab er 1922 í 

suburumdœminu, 1414 í vesturumdœminu og 2285 í 

nor&ur- og austur umdœmunum. 

J) í fiskiverum standa pó ví&a bceirnir hver vib annan. 

2) Johnsen hefur ári& 1847 rita& og láti& prenta ágæta bdk: 

„Jar&atal á íslandi.a par eru taldar allar jar&ir, og hverjir 

eiga pær (þab er a& skilja, hvort þær eru einstakra manna 

eign, e&a konungsjar&ir, kirkjujar&ir o. s. frv.), hva& mörg 

hundru& þær eru, landskuld, kúgildi o. s. frv. I bdkinni eru 

athugasemdir, er skýra frá ýmsum jör&um, lýsing á brau&um, 

og ritií) er þannig eins konar sta&alýsing og jar&abdk. 
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Af jörbum á íslandi eru: 

75 af hundradi einstakra manna eign, samtals 64088 hundruí). 

1372 - kirkjujarbir. — 11657 

10V2 - konungsjarbir. — 8787 

1 spítalajarbir og fá- 

tœkrajarbir. — 910 

100 85442 hundrub. 

þ6 ab nu 75/ioo af öllum jörftum á landinu sjeu ein- 

stakra manna eign, er tala þeirra, sem bua á annara jörfc- 

um (þegar meb eru talin embættismannasetur) í saman- 

burbi vib þá, sem bua á jörbum. er þeir sjálíir eiga, 

eins og 100: 17, þab er: 1237 eiga jörbina, sem þeir 

bua á, og 5967 eru leigulibar, samtals 7207 bœndur1). 

Sumir leigulibar eru þó líka jarbeigendur, og eru því 

reyndar miklu fleiri jarbeigendur, enafþessum tölum má rába. 

þess væri því mjög óskandi, ab óbul fjölgubu á ís- 

landi, einkum í vesturumdœminu, því þar eru þau fæst, 

og mundi þab stybja mikib ab því, ef íslendingar hefbu 

vebsetningar, og Ijetu peningana vera meir á gangi2). Ef 

ab jarbir eru byggbar um óákvebinn tíma, má byggja 

leigulibanum ut, ef þab er gjört 6 mánubum fyrir far- 

daga. Leigulibarnir gjalda landskuld (venjulega í fríbum 

peningi eba landaurum) og leigur eptir kiigildin, og stund- 

um hvíla þar ab auki á þeim nokkrar kvabir t. a. m. róbur 

eba heyvinna og hestlán, til ab flytja vörur í kaupstabinn 

J) Johnsen telur 7204 bœndur og 5021 byggftar jarbir. Eptir skýrsl- 

om arntmannanna 1849 voru byggbar jarbir ekki nema 4887, 

þab er aft skilja, 1393 í suburumdœminu, 1202 í vesturum- 

dœminu og 2202 í norbur- og austur-umdœminu. 

2) Sbr. ritib eptir Johnsen: .,Hugvekja um þinglýsingar‘* o. s. frv., 

sem er prentab 1840. 
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(sbr. tilskipun, dags. 13. d. juním. 1787, 3. kap. 1. §), 

en sjaldan greiba þeir neina festu1). 

Engir herragarbar eba stdrjarbir eru á íslandi. Meb- 

alstœrb á jörí) megandi bdnda er hjerumbil 20—30 hundr- 

ub, og þegar jarbarhundraftib er talií) 30—40 dala virbi, 

kostar jörbin hjerumbil 800 dala2). 

þab sjest ljoslega af sögunum og mörgum gömlum 

skjölum, ab akuryrkja hefur verib tíbkanleg á íslandi, frá 

því er Norbmenn fyrst byggbu landib, þangab til í lok 

14. aldar. Hvergi er ab sjá á sögunum eba þessum 

skjÖlum, ab vinna manna vib akuryrkjuna hafi orbib 

árangurslaus, en þar á moti má sjá þab, ab akuryrkja 

hefur ekki verib alllítil, á því, ab fornmönnum hefur þott 

þess þurfa, ab gjöra lagaskipanir um akurrœkt3), og ef 

hun hefbi verib lítil, mundi hun varla hafa haldizt, svo 

öldum skipti. þab liggur í augum uppi, ab þab varb ab 

fara svo, þegar einokunarverzlunin neyddi menn til ab 

hafa meiri vibskipti vib betri kornlönd 5 ab menn hefbu 

betra úr býtum á því, ab verja tíma sínum til fiski- 

veiba, og ab kaupa kornib, sem þeir þurftu; þetta 

sannast enn fremur á því, ab sagan sýnir, ab fiski- 

veibar fara vaxandi einmitt á sama tímanum og akur- 

a) Sbr. rit eptir B. Thorsteinson, konferentsráb: Om Konge- 

lige og andre offentlige Afgifter samt Jordebogs- 

Indtægter i Island", 139. bls. og þar á eptir; ritib er 

prentab 1819. 

a) f>ab er þó abgætandi, ab verblagib á hverju jarbarhundrabi er 

mjög misjafnt. 

3) Sbr. ritgjörb eptir Halldór Einarsson: ,, O m Agerdyrkning 

og Skovdyrkning i Island-; hún er prentub í „Dansk 

Ugeskrift“ 7. b. 258. bls. og þar á eptir, og 343. bls. og 

þar á eptir. 

4 
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yrkjan hættir. Eptir lok 14. aldar hefur þaS án efa 

verih mjög sjaldgæft, aö menn legbu nokkra stund á 

akuryrkju. Rugur, bygg og hafrar geta enn þróazt og 

náb fullum vexti á íslandi, eins og þab líka getur vaxib 

miklu norbar í Noregi og Svíþjób, og þar sem vebráttufar 

er miklu harbara; þetta er fullsannab meb tilraunum 

þeim, er Thodal, stiptamtmabur, gjörbi á seinni hluta 18. 

aldar*), og voru líkar tilraunir gjörbar á suburlandi ab 

hans dœmi, en ekki er þab líklegt, ab mikill hagur geti 

orbib ab þvf. 

Allar ætirœtur og matjurtir þrífast vel í kálgörbum á 

íslandi. Garbarœkt byrjabi fyrst seint á 18. öld2) (sbr. 

tilskipun, dags. 13. dag maím. 1776, 18. og 19. §§), og 

hefur tekib miklum framförum á þessari öld. 

Árib 1804 voru ekki nema 293 kálgarbar, en 

— 1823 voru þeir. 2787 

— 1833 — — . 3326 

— 1843 — —. 3645 og 

— 1849 — — . 5042. 

þab er glebilegt til þess ab vita, hvab miklum fram- 

förum garbarœktin hefur tekib, þar eb káltegundir og jarb- 

epli eru gób til manneldis og gripafóburs. Grasvöxtur er 

meiri á Islandi, en vib er ab buast eptir þvf hvab norbarlega 

*) Sbr. „Statistisk Beskrivelse af de fornemste evro- 

pæiske Stater“, 296. bls., eptir Schlegel; pab kom ekki 

út nema 1 band, sem er prentab 1793. petta rit skýrir vel 

frá mörgu um atvinnuvegina á íslandi undir lok næst libinnar 

aldar. Sama er ab segja um „Statistik“ eptir Thaarup, 

VI. 432.-535. bls. 
I 

*) Sbr. „Erindringer fra IslandCi, eptir frú Th(orlacius); 

bókin er prentub 1845, og nær yflr árin 1801 — 1815. 
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landifc liggur*), en hafísinn frá Grœnlandi hnekkir honum 

mjög, því bæbi eykur hann vetrarríki, og veldur því, ah 

vetri stundum ekki ljettir af, fyr en komib er fram á 

hásumar. 
9 

Störir skögar hafa, eins og allir vita, verih á Islandi 

í fornöld, einkum birkiskögar, menn hafa höggvib þá 

ögætilega og of mjög, og eru því gömlu skógarnir öld- 

ungis upprœttir. Trjen hafa aldrei verih mjög stör í 

skógum þessum, og þó eru enn víba stórir skógar í Sí- 

beríu og norburhluta vesturálfu, þar sem veftráttufarib 

bæhi allt árib og um sumartímann er mihur hagkvæmt 

fyrir trjávöxt. þó ab á einstöku stöbum sjeu enn birki- 

skógar á Islandi, þar sem trjen eru hjerumbil 20 fet á 

hæb, má þó ekki heita, ab neinir skógar sjeu í landinu; 

víba eru reyndar smáir birkirunnar, sem ekki geta þrifizt, 

og getur þab ekki heitib skógur. Sökum þessa skógleysis 

er fjalllendib á íslandi skuggalegt, og þegar menn þar á 

ofan sjá stór flæmi af svörtum sandi ur eldfjöllum og 

Qarska miklar dökkleitar hraunbreibur og jökla og snjó- 

þakta fjallatinda, sem gnæfa upp í loptib á bak vib þær, 

*) f>ó ab Island liggi J)refalt lengra frá Noregi og Svfj)jöb en 

frá Grœnlandi, sem ab náttúrubragbi líkist svo mjög norb- 

urhluta vesturálfunnar, eru þó dýr og plöntur á íslandi öldungis 

sömu tegundar og í Noregi og Svíaríki, og má jþví telja, ab 

Grœnlandshaf skilji norburálfu og vesturálfu. pab virbist svo, 

ab þessu hafi verib öbruvísi varib, ábur en sögur gjörbust, því 

allur plöntuvöxtur hefur þá verib meiri, og ab miklu leyti 

áþekkur því sem nú er í mibjum norburhluta vesturálfu, og frá 

þeirri tíb er surtarbrandurinn, sem um er getib í athugagrein- 

inni á 40. bls. Plöntur og dýr, sem til eru á Islandi, eru 

nákvæmlega talin upp í „Geographische Beschreibung 

von Island“, 134. —149. bls., eptir dr. Gliemann; bókin 

er prentuí) 1824. 

4* 
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verfcur landslagií) enn storkostlegra og breytilegra. þab 

getur líklega ekki tekizt, ab koma upp skógum á íslandi, 

þar sem svo er stormasamt og skjólalaust, og allar til- 

raunir til þess hafa líka mistekizt. 

þegar talaí) er um jarbarrœkt á íslandi, þá eiga 

menn einungis, eins og sjá má hjer ab framan, vií) tun- 

rœkt og engjarœkt, sem er svo mjög árfóandi fyrir kvik- 

ijárrœktina. í kring um hvern bœ liggur nokkuh svæhi, 

sem opt er um girt, og borib er á, þab heitir tiin; áburb- 

urinn er annabhvort fluttur út á tunib, eba eins og víba 

er, ab fœrikvíar eru haf?)ar; eru ær mjólkabar í þeim, 

og látnar standa inni á nóttunni. Lengra frá bœnum 

liggja engjarnar; heyib af þeim er miklu Ijettara til fób- 

urs en taban af túninu. Haglendií) í byggbinni er bezt 

vib ár og firbi, þó eru líka ágæt beitilönd sumstabar upp 

til fjalla, og þar eru selstöbur og stórar afrjettir, og er 

þangab rekib, saubfje, hestar og naut á sumrin. þúfurnar. 

sem eru komnar upp af vanrœkt, eru sumstabar svo 

miklar, ab þær standa hver vib abra, og spilla þær stór- 

um grasvexti, og seinka heyvinnunni. Sláttur byrjar á 

tímabilinu milli 24. dags júním. og mibju júlím., og endar 

í septemberm. Um sláttartímann fara allir einhleypir 

menn og margar konur úr fiskiverunum upp í landib til 

heyvinnu. Karlar slá, en konur raka; en þó ab nærri 

því allir landsbúar starfi ab heyvinnunni, gengur hún þó 

seint, bæbi af því, ab þúfurnar tefja fyrir, og af því 

ab opt verbur ab flytja heyib langan veg á hestum. 

Grasbrestur og ill nýting gjörir sama ab verkum á ís- 

landi, eins og lítill vöxtur gjörir í kornlöndum, og er 

þab einkum slíkt, er veldur hallæri, þó ríbur meir á, ab 

heyib sje gott, en ab þab sje mikib. Varla getur þó 
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eitt ár valdib miklu hallæri, nema árih á undan hafi veriö 

í harbara lagi. þess væri því óskandi, ab íslendingar 

reyndu meh öllu móti ab halda uppi görbum og vatns- 

veitingum, er forfé&ur þeirra hafa gjört, og víba hefur 

verib látib fara ab forgörðum, og a& sljetta þýfift, þó ab 

þab sje örbugt og seinlegt verk, grafa nýja skurbi til 

vatnsveitinga, og vera sjer úti um svo mikinn eldivib, ab 

ekki þurfi, eins og ábur er sagt, ab brenna áburbinum. 

(Sbr. tilskipun, dags. 13. d. maím. 1776, sem seinna 

hefur misst lagagildi, og fylgiskjal vib tilskipun, dags. 14. 

d. júním. 1787.) *) 

2. Um kvikfjárrœkt. 

Kvikfjárrœkt er bezti atvinnuvegur íslendinga, einkum 

saubfjárrœkt, og lifa menn næstum eingongu á henni á 

norburlandi. íslenzka fjeb er optast hyrnt, og stundum 

ferhyrnt; þab gengur úti í góbum vetrum allt árib um kring 

á suburlandi, og er ekki hýst nema í storhríbum. Eptir 

hverja á telja menn 100 potta mjolkur á ári. Ærnar 

eru hafbar í heimalandi, en allt annab fje er rekib upp 

á heibar, og látib eiga sig sjálft, svo snemma á vorin 

sem hœgt er, venjulega seinast í júním. eba fyrst í júlím., 

J) {>ab er á ári hverju skýrt frá því, hvab menn hafa unnib ab 

þessu í norbur-, austur- og vestur-umdœmunum, en ekki í sub- 

urumdœminu. Arib 1849 voru sljettabir 3519 □ fabmar í 

norbur- og austur-umdœmunum, ábur höfbu þar verib sljettabir 

39987 □ fabmar; túngarbar voru hlabnir, 3036 fabmar ab 

lengd (ábur voru hlabnir 16220 fabmar), skurbir til vatnsveit- 

inga voru grafnir, 7025 fabmar ab lengd (ábur höfbu verib 

grafnir 74361 fabmar). Sama árib voru sljettabir í vesturum- 

dœminu 6599 □ fabmar, túngarbar hlabnir, 1523 fabmar ab 

lengd, og skurbír grafnir til vatnsveitinga, 2064 fabmar ab 

lengd. 
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eptir aft búií) er ab fœra frá. Á haustin ganga menn á 

fjall, og safna fjenu til rjetta, og er þab dregib í sundur 

eptir mörkum. Konur mjólka fjenabinn, strokka og hleypa 

skyr, þær hjálpa til aí) rýja og þvo ullina, og er ullin 

viba illa þvegin. Bezta ullin er unnin til fata í sjálfu 

landinu. þab er vonandi, ab íslenzka ullin fari að hækka 

nokkub í verbi í verzluninni, því Englendingar eru nú 

komnir upp á þaí), ab ná þelinu úr ullinni, og vinna þaí) 

sjer; en mest ribi á því fyrir landib, ab fjárbragbih væri 

bœtt sem mest. Hin almenna fjársýki, sem á hverjn 

ári drepur fje niftur, stundum meir en stundum minna, 

gjörir landsbúum mikib tjon. íslendingar byrgja sig heldur 

ekki nógu vel ab heyjum eptir fjárfjölda, og fellur því fjeb 

hrönnum í hörbum vetrum. Mestur fjárfellir, sem menn vita 

af, varb um veturinn 1783—1784; þá fjellu 190488 fjár 

af 232731. Fjártalan eykst reyndar mikib; hún var1): 

árib 1703.278992, 

— 1770 . 378677, 

— 1783 . 232731, 

— 1804.218818, 

— 1823 . 402508, 

— 1833 . 568607, 

— 1843 .'606536, 

— 1849 . 619092. 

Síban 1804 hefur því fjeb, sem er abalfjár- 

stofn í landinu, aukizt um 182 fyrir hvert 

') í riti, sem prentafc er 1786, og heitir „Philosophische 

Schilderung der gegen wártigen Verfassung von 

Island“, eru rnargar töflur um ásigkomulag íslands á þeim 

tímum, sem án efa eru gjörí)ar eptir skýrslum til stjórnarinnar. 

þar er ein tafla, er sýnir fjárfjölda í hverri sýslu árin 1703, 

1770, 1783 og 1784. 
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hundrab, en fólkstalan hefur á sama tímanura 

einungis aukizt um 24 fyrir hvert hundrat. 

Meftaltala saubfjár 6 árin, 1840—1845, hefur verib 

577487, þab er: 212372 mjólkurær, 68123 saubir, eldri 

en veturgamlir, 114033 veturgamalt fje og 182959 lömb. 

Árií) 1849 voru mjólkurær 226836, saubir, eldri en vetur- 

gamlir, 95389, veturgamalt fje 99025 og lömb 197942. 

Kýrnar eru litlar og fáar hyrndar; úr kúnni fást 1600— 

2000 potta rajólkur á ári; þœr standa inni allan vetur- 

inn. Mebaltala á nautgripum 6 árin, 1840 — 1845, var: 

14919 mjólkurkýr, 3199 kvfgur, 2038 tarfar og 3047 

kálfar, samtals 23203. Tala nautgripa fer heldur minnk- 

andi. Nautgripir voru: 

árib 1703 . 38760, 

— 1770.31179, 

— 1804 . 20325, 

— 1823 . 25364, 

— 1833 . 27862, 

— 1843 . 23753, 

— 1849 . 25523. 

Islendingar hafa marga hesta, og eru þeir flestir 

hafbir til áburðar. Flestallir hestar ganga úti allan vetur- 

inn. þeir eru litlir, en af mjög gófeu kyni, staklega þolnir 

og fótvissir. Mefealtala á hestum 6 árin, 1840—1845, 

var: 24642 tamin hross, 7331 stófehross og 1317 folöld. 

Árife 1849 voru: 25557 tamin hross, 10088 stófehross 

og 1912 folöld. 

3. Fiskiveifear, fuglaveifear o. s. frv. 1 

Næst kvikfj^rrœktinni eru fiskiveifear helzti atvinnu- 

vegur á íslandi. Harfeur fiskur er, eins og áfeur er sagt, 
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almennt haf&ur til matar, og þa?) er talib, aó eytt sje ár- 

lega hjerumbil 20000 skippundum af fiski í sjálfu landinu. 

Ekki eru svo margar fiskategundir á íslandi, eins og 

ætla mætti1), en þar á mdti er mjög mikib til af sumum 

tiskategundum, einkum þorski, heilagfiski og laxi. Á noró- 

urlandi og austurlandi lifa menn einkum af kvikfjárrœkt- 

inni, og voru þar því áÓur varla neinar fiskiveiÓar. Á 

seinni tímum hafa menn farió ab stunda fiskiveiÓar á 

norburlandi, og heppnuóust þær vel veturinn 1850—1851. 
* 

A vesturlandi og suÓurlandi eru fiskiveiÓar mjög miklar, 

og í mörgum sýslum í þeim hluta lands lifa menn mest- 

megnis á þeirn. Beztu fiskiver eru í Gullbringusýslu og 

á Vestmannaeyjum. þaó eru viss miÓ á sjónum, sem 

fiskur einkum leitar ab, og þar fyrir ofan á ströndinni 

liggja hus fiskimanna svo nærri, sem unnt er, og 

eru nokkur þeirra búbir, sem einungis eru byggóar á 

vertímanum. þorskurinn, sem vegur 12—40 pund, 

kemur í stórfiokkum aó vesturströnd landsins í febrúar- 

mánuói, en mest kemur af honum í marzmánuÓi og 

aprílmánuÓi, og gengur hann þá næst landinu2). Sjálf 

vertíbin byrjar því á suburlandi 2. dag febrúarmánabar, 

og endar í miÓjum maímánuói. Á stöku stöóum á 

suóurlandi og vesturlandi stunda menn fiskiveióar nærri 

því allt árib um kring. Undir vertíóar byrjun kemur 

‘) Á íslandi eru ekki nema 50 tegundir flska. heim er bezt 

lýst í „Naturgeschichte der Fische Islands mit ei- 

nem Anhang von den islándischen Medusen und 

Stralthieren“, eptir F. H. Faber; bókin er prentuÓ íFrank- 

furt am Main 1829. 1.—7. bls. í riti þessu er um aÓferfcina, 

sem höfÓ er vií) fiskiveibar á Islandi. 

r) A seinni tímum hefur þorskurinn dregiÓ sig lengra út á sjó- 

ardjúpiÓ en áÓur. 
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fjöldi karlmanna úr norburlandi og austurlandi í fiski- 

verin1). Menn hafa þiljulausa báta meb 5—10 árum, 

og eru á þeim 2—20 menn2). Net eru ekki víba hofb 

til fiskiveiba, heldur er mestallur fiskur dreginn á fœri. 

í hvert skipti, sem bátar koma ab landi, er aflanum skipt 

í hluti á þann hátt, ab bátseigandi fær einn hlut eha 

fieiri, og þar ab auki eru jafnmargir hlutir, og menn eru 

á skipi, þá hluti fá skipverjar. þegar menn koma ab, 

fœra konur þeim venjulega kaffi eba eitthvab annab, sem 
* 

hitar þeim. þegar búib er aí) skipta, er báturinn settur, 

og verba þá skipverjar lengur eba skemur a£) standa nibri 

í sjönum upp ab mitti, og geta skinnklæbin, sem eru brók 

úr illa verkubu kálfskinni og saubskinni og sokkar áfastir 

brókinni úr sama skinni, sjaldan haldií) þeim þurrum. 

Konur og karlar hjálpast ab , ab gjöra ab fiskinum, svo 

ab hann verbi undir eins þurrkabur eba saltabur, eba seldur 

kaupmanninum. þessi starfi eykur mjög óþverraskap í 

bœjunum, því slorinu er kastab út fyrir bœjardyrnar og í 

a) í skýrslu frá Stepheusen, amtmanni, sem er dags. 20. dag 

inaírn. 1771, eru flskimenn taldir 9626. Flestir menn telja 

ekki flskiveibar abalatvinnuveg sinu, og næstum því allir menn 

á íslandi segjast j)ví lifa á jarftyrkju, þegar þeir eru settir á 

manntalsskrárnar. pegar fólk var talib 1845, voru taldir á 

manntalsskránum 7223 húsrábendur (meb heimilisfóiki sínu ab 

tölu 47830), er lifftu á jarbyrkju, og einungis 853 húsrábendur, 

meb heimilisfúlki sínu 3667 aí> tölu, sem lifftu á fiskiveibum. 

2) Tala báta á Islandi var: 

árib 1804 . 2163, 

— 1823 . 2175, 

— 1833 . 2457 , 

— 1849 . 3801. 

Af þeim voru 236 tíæringar og áttæringar, 1156 sexæringar og 

fjögramannaför og 1709 minni bátar. 
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kring um bœinn, og þar er þab látib liggja og úldna, og 

fátœkir menn, sem ekki hafa nóg rúm í hjöllunum, þar 

sem fiskurinn er þurrkabur, hengja skinnklæbin til þerris 

inni í bœjarhúsunum. 

Kaupmanninum er undir eins selt mikib af fiskinum, 

og er búinn til saltfiskur úr honum; saltfiskur er nærri 

því allur fluttur til annara landa, því íslendingar hafa 

sjálfir til matar osaltaban harban fisk. Allur annar fiskur 

er hertur, hann er annabhvort kvibflattur eba hnakkflattur, 

og hertur á rám, eba breiddur út til þerris1). Nærri því 

allt úr fiskinum er haft til matar; hrognunum, sundmag- 

anum, kútmaganum og lifrinni er safnab hverju út af 

fyrir sig; lifrin er látin í ílát, og sumstabar í gryfjur, 

og er hún látin vera þar, þangaí) til hún úldnar, og verbur 

ab lýsi. íllt vebur má vera, ef íslendingar róa ekki til 

fiskjar, og venjulega keppast fslenzkir formenn á um þab, 

ab fá sem hæstan hlut, og má nærri geta, ab eigendur 

skipanna, sem optast eru embættismenn eba efnabir bœnd- 

ur, muni ekki letja þá. Formenn, sem eru vanir ab vera 

heppnir, eru í miklum metum, og sœkjast skipeigendur 

mjög eptir þeim, og beztu og ötulustu hásetar reyna til 

ab komast í skip meb þeim. Hæstur hlutur um allan 

fiskitímann er, eptir því hvab gott fiskiár er1), 1000— 

1200 fiska á mann, og má þab heita mjög mikib, einkum 

þegar gætt er ab, hvab tfminn er stuttur. þab má gjÖra 

*) Nákvæm lýsing á íiskverkun á Islandi er í „Samlinger til 

et Handelsmagazin for Island eptir C. Pontoppidan; 

bdkin er prentub 1787 og 1788* * 

*) Eptir rannsdknum þeim, er Olafur Stephensen, stiptamtmabur, 

gjörbi á tímabilinu 1605 — 1785, í 180 ár, telur hann 35 flski- 

leysisár, en hin öll mebalár og gdb ár til flskiveiba. 
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sjer hugmynd um, hvílík ógrynni fiskjar er í sjónum ( 

kring um ísland, þegar t. a. m. 18 bátar á Vestmanna- 

eyjum fengu á einum degi, sem þá ekki var bezti dagur 

á vertíbinni, 25000 fiska, og var allur þessi fiskur dreg- 

inn á fœri á 20 fabma djupi. í Faxaflóa er fiskur veidd- 

ur í netum, og á lób. Lóbin er strengur settur meb 

önglum meb beitu á, og lögb ut í sjó, meb stjóra og 

dufli vib bába enda. 

þab er þó minnsti hlutinn af fiskinum, sem á ári hverju 

er veiddur vib fslands strendur, sem landsmenn sjálfir 

veiba; því þeir hafa mátt horfa á nii á seinni öldum, ab 

hjerumbil 150 þiljuskip frá Frakklandi, Belgíu, Hollandi 

og Danmörku hafa á hverju ári frá mibju maímánabar 

þangab til í mibjum águstmánubi, þa& er ab skilja, eptir 

vertíbarlok á íslandi, legib á fiskiveibum á ytri mibunum, 

sem eru 4—12 mílur undan landi, en hafa sjálfir ekki 

getab tekib nema lítinn þátt í þessum fiskiveibum. Stjórnin 

hefur á seinni tímum leitazt vib ab efla fiskiveibar á ís- 

landi, meb því ab koma á þiljuskipum, og hefur þab 

tekizt allvel, og veldur því án efa fremur atorkusemi 

einstakra manna en verblaunin, sem tekin voru af 1837 *). 

Mannfæbin og skortur á þeim höfnum, sem þiljuskipin 

geti legib óhult í, hamla því reyndar mjög, ab fiskiveibar 

á þess konar skipum geti komizt á. þab er einkum vib 

fiskiveibarnar, ab ber á mannfæbinni, og kvebur svo 

rammt ab henni, ab víba verba margir bátar ab standa 

uppi sökum mannaleysis 3). þab er líka mannfæbinni ab 

J) Arib 1849 voru 23 þiljuskip í vesturumdœminu, 3 í norbur- 

og austur-umdœmuuum, og hjerumbil 15 í suburumdœminu. 

2) A seinustu manntalstöflunum eru ekki taldir nema 289 dag- 



kenna, a?) hákarlaveibarnar, sem eru svo arhsamar, eru 

svo lítt stundaðar. Hákarlar eru veiddir á þiljuskipum 

langt undan landi, og eru þab, þegar frá eru skildir 

Vestíirbir, nærri því kaupmenn einir, sem hafa þenna 

veibiskap. 

Dýraveibar eru ekki miklar á íslandi. Villidýr eru 

þar engin, og þah hefur orðift árangurslaust, ah menn 

hafa reynt ah flytja þangah hjera, til þess ab þeir skyldu 

fjölga þar, og kemur þab líldega til af því, ab tóurnar 

hafa drepih þá, þær eru hih eina hrædýri, sem til er í 

landinu. Tóuskinnin íslenzku, einkum hin ljósgráu, eru 

einhver hin beztu í norburálfunni. Hafísinn frá Grœn- 

landi ílytur stundum hvítabirni til landsins, en þeir fara 

optast aptur burt meb honum. Líka kemur meb hafísnum 

tjöldi sela, og er því œbi mikib af þeim í hafinu kringum 

ísland, og selveibar eru þar ekki alllitlar, einkum á norí)- 

urlandi og vesturlandiJ). Margs konar hvalfiska tegundir 

eru í haíinu í kring um landib, en óvíba reyna menn ab 

fœra sjer þaö í nyt. Stundum rekur hval upp á strönd- 

ina, og er þaí) mikil heppni fyrir þann, sem á rekann. 

Árib 1770 voru hreindýr flutt til landsins, þau hafa seinna 

fjölgah þar, en dregib sig upp á heiSar, og eru þau þar 

í stórum flokkum, einkum á heibunum milii þingvallavatns 

og Reykjaness, og á heibunum í landnorburhluta tandsins, 

lannamenn, og er helmingnr þeirra í vesturumdœminu, en þar 

á móti eru taldir 1693 sveitlægir menn, bæí)i konur og karlar. 

J) Sbr. 531. bls. í ferfcabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Páls- 

sonar um ferí) þeirra á Islandi 1752—1757; ferí) þessi var 

gjörfc aí) tilhlutun vísindafjelagsins í Kaupmannahöfn; bókin 

er prentut) í Sórey 1772, hún er 2 bönd í fjögra blaí)a broti, 

meí) 51 prentuftum eirspjaldamyndum. I þessari bók er ah 

öllu samtöldu greinilegasta lýsing, sem til er, um Island. 
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ekki eru þau þ<5 landsbúum tll mikilla nota. Hver jarb- 

eigandi á íslandi á rjett á ab veiba, því landib hefur 

fengib ný veibilög, og eru þau dagsett 20. dag júnímán- 

abar 1849. Fuglaveibar eru einkum á eyjum, Vestmanna- 

eyjum, Papey, Grímsey og mörgum smáeyjum á Breiba- 

íirbi, og víba á útnesjum eru fuglabjörg. Mest er af 

æbarfugli (anas mollissima), lunda og fýlunga. 

Æbarfuglinn er nú vel fribabur, og er hann því mjög 

gæfur; undan honum fá menn mörg egg auk dúnsins, sem 

er. ágæt vara. Næst æ&arfuglinum ev mestur arbur ab 

lundanum. Auk þess ab mikib íibur er af honum, er 

hann haf&ur til matar, annabhvort nýr eba saltabur. Á 

Vestmannaeyjum er úgrynni af fugli þessnm, og þav eru 

árlega drepnir hjerumbil 200000 lundar; lundarnir eru 

drepnir á þann hátt, ab menn hafa prik meb krúk á 

endanum, og krœkja fuglinn út úr holunum, sem hann 

grefuv í jövbina, og snúa hann úr hálslibnum. Ötull 

mabur getur á þenna hátt drepib 400— 600 fugla á dag. 

Fýlungaungarnir eru mjög gúbir átu, en til ab ná þeim, 

verba menn a& láta sígast fyrir bjarg í sterku úlarreipi, 

þannig verbur mabur a& hanga, og stýra sjer meb fút- 

unum og bjargstönginni á milli hreibranna, og ev þab 

bæbi hættulegt og líka úþægilegt sökum þess, ab fuglinn 

ver sig meb því ab æla upp úv sjev lýsiskenndri spýju, 

sem mesti úþefur er af, ofan vfiv þann, sem fer f bjavgib1 2). 

fslenzkir fálkar evu nafntogabir, og meban ab fálkaveibar 

tíbkubust, keyptu konungarnir alla fálka, sem veiddust á 

íslandi, til ab gefa þá öbvum konungum3). 

*) Sbr. rit Schleisners, sem ábnr er nefnt, 149. og 150. bls. 

2) Sbr. langa og lærdómsríka ritgjörb: OmFalkejagten især 
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Fáir menn á íslandi lifa af því að vinna þafc, sem 

landií) gefur af sjer. Menn bua þ<5 til hitt og þetta úr 

ull í heimahúsum, einkum peysur, sokka og vetlinga, en 

mest eru þab stúrger&ar vörur, og ekki ætib vandabar; 

bezt eru slíkir hlutir unnir á nor&urlandi. Af því, sem 

ab ábur er sagt um háttsemi Islendinga, má rába, ab ekki 

sje mikill ibnabur þar í landi. þegar manntal var haldib 

1845, voru skúarar einir fjúrir, og 8 skraddarar, járn- 

smibir voru þar á múti 21'og skrínsmibir (snikkarar) 34, 

og eru jafnmargir, er leggja stund á þessar tvær ibnir 

eins og allir abrir ibnabarmenn á landinu*). Stjúrnin 

gjörbi ab sönnu ýmsar tilraunir á 18. öld, til ab koma á 

verkstÖbum, og Fribrik 5. og Kristján 7. vörbu til þess 

miklu fje, en þú túkst þab ekki. Einkum bjuggust menn 

vib, ab ábati mundi ver&a ab málma- og steinateg- 

undum á íslandi (sbr. einkum tilskipun, dags. 13. dag 

júnimán. 1787, 3 kap. 9. §), og er þab a& sjá, a& menn 

hafi haldib, ab miklu meira væri til af þeim en eri * 3). 

Ekkert er eptir af þessum ibnabarstofnunum ncma brennu- 

i Danmark“, eptir Jacobsen, etatsráb; hún er prentub i 

„Nyt historisk Tidsskri ft“, 2. b. 307.—414. bls. 

3) f>ess ber þú ab gæta, ab enginn er á Islandi talinn ibnabar- 

mabur, sem ekki er fullnumi, því ab öbrum kosti yrbu þeir 

miklu fleiri. 

*) Engar steina-eba málmategundir eru á Islandi, er til muna 

efli velmegun þjúbarinnar; þeim er lýst í riti eptir Varga 

greifa Bedemar, sem er prentab í Kaupmannahöfn 1817, og 

heitir -»Om vulkanske Produkter fra Islandw, og í 

//Geographische Beschreibung von Islandu, eptir dr. 

Gliemann, á 72.-89. bls. 
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steinshreinsunin í Htísavík* *), sem stofnub er árií) 1761; 

hún er konungseign, og er leigb fyrir 100 dala eptirgjald 

á ári *). 

X. 
UM VERZLUNINA. 

Á ýmsum tímum árs er fjöldi manna á íslandi á 

ferfcum. í janúarmánubi fara margir af sveitabúum til sjúar 

til ab stunda fiskiveibar, og fara aptur heimleibis í maímán- 

Eldri skýrslur urn brennusteinshreinsunina á íslandi eru í Lær- 

dóms lista fjelags ritunum , IV. 1.—48. bls. og á 126. —132. 

bls. í hinu lærdómsríka riti eptir M. Stephensen, konferents- 

rá?): „Island i det 18. Aarhundredeu, sem er prentaí) 

árií) 1808. pegar mestur brennusteinu fjekkst í Husavík, vorn 

þar árlega hreinsuí) hjerumbil 60000 punda af brennusteini. 

*) Námurnar voru leigí)ar kaupmönnunum Örum og Wulff þangaí) 

til 16. dag júlímánaftar 1851. Dr. Jún Hjaltalín minnti því 

stjórnina á, a& þörf væri á aí) rannsaka námurnar vandlega, til 

þess ab stjornin gæti fengií) aí) vita, hvaft gjöra skyldi vi?) 

þær framvegis, og baufost hann sjálfur til þeirrar ferí)ar. í 
úrskurbi dags. 19. dag maímána'&ar 1851 leyf&i konungur, aí) 

dr. Hjaltalín fœri til Krýsuvíkur, og þa&an til Húsavíkur, til aí) 

ranwsaka brennusteinsnámurnar og stinga upp á, hvernig fara 

skyldi meí) þær framvegis. 

Dr. Hjaltalín fúr þessa ferí) um sumarií) 1851; honum leizt 

ekki á námurnar fyrir uoríian, eins og sjá má í brjefum hans 

frá Islandi, sem eru prentuí) í 12. ári Nýrra Fjelagsrita, og 

rjefci hann því stjúrninni til aft hætta fyrst um sinn vift nám- 

urnar. Stjúrnin fjellst á þetta, og skrifafti því rábgjaíi innan- 

ríkismálefnanna amtmanuinum í nor&ur- og austur-umdœmun- 

um til, 15. dag maímánaí)ar 1852, aí) selja hús þau í Húsavík, 

er konungnr átti, og öll áhöld vifo brennusteinshreinsunina. 
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aftarlok; og undir sláttinn fara margir, sem bua vi& sjá, 

einkum úr Gullbringusýslu og Snæfellsnessýslu upp til sveita 

í kaupavinnu, og fara aptur heimleibis í sláttarlok, og enn 

fremur fer mestur þorri manna kaupstabarferbir á sumrin, 

til ab selja vorur sínar, og kaupa þab, sem þeir þarfnast. 

þessi tœkifœri nota landsbúar til ab skiptast á vörum 

sínum, en ab öbru leyti má nærri geta, ab verzlun ekki 

getur verib mikil innanlands, þar sem ab samgöngur eru 

svo torveldar, ab þegar ab mabur ætlar ab flytja búferl- 

um frá norburlandi til suburlands, eba frá Austfjörbum 

til Vestfjarba, getur verib eíi á, hvort ekki sje hœgast 

og kostnabarminnst, ef menn þurfa ab flytja meb sjer 

búslob sfna, ab senda hana meb skipi til Kaupmannahafnar, 

og þaban til íslands, þangab sem mabur ætlar ab flytja, 

sokum þess ab sjóferbir í kring um ísland eru svo sjald- 

gæfar, og allt sem flutt er landveg, verbur ab bera 

á hestum, því engir vagnar verba hafbir2). Eptir til- 

J) Á milli norburlands og suburlands eru 3 alj)ekktir, allgóbir 

fjallvegir, Skagflrbingavegur, Eyflrbingavegur og Sprengisandur, 

en enginn fjallvegur liggur á milli Austfjarba og útsuburhluta 

landsins, þó þab hafl ábur verib5*"), og ferbamenn, sem ab 

ferbast á milli suburlands og austurlands, verba því ab fara 

langan, seinfarinn og torveldan veg eptir sjóarströndinni. 

Schytte, cand. polyt. , ferbabist sumarib 1840 frá útsub- 

urhluta landsins til Austfjarba yfir mibbik landsins; þá kom 

á hann stómbri og kafald, og var hann nærri daubur; hefur 

hann lýst þessari ferb sinni í ,,Naturhistorisk Tids- 

skrift^, sem Kröyer hefur látib prenta, III. 331. — 390. bls. 

2) pab, sem einkum gjörir ferbir á Islandi hættulegar og tor- 

veldar eru jökulárnar, sem opt bylta áfram stórum jökum og 

*) Herra Björn Gunnlaugsson yflrkennari vib lærba skólann í 

Reykjavík fann aptur Yatnajökulsveg, og er hoimm stuttlega 

lýst í 14. ári Skírnis, í rœbu eptir forseta, sem þar er prentub. 

þýí). 
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skipun, dagsettri 18. dag júnímánaftar 1784, er dönskum 

mælingum, vogum og peningum komib á á íslandi (sbr. 

tilskipun, dags. 20. dag marzmán. 1815, og opib brjef, 

dags. 11. dag maím. 1819), en sjaldan hafa landsbúar þab í 

vibskiptum sín á milli. þab hefur æfalengi verib sibur, ab 

selja ýmislegt, bæbi fríban pening og lausa aura. og þar 

á mebal algengustu verzlunarvörur, eptir hundrubum. 

Hundrab er, í fríbum peningi 1 kýr, 6 ær lobnar og 

lembdar í fardögum, 6 saubir 3 vetra og eldri, 8 saubir 

2 vetra og 12 veturgamlir, 8 ær geldar á hausti, áburbar- 

hestur 5—12 vetra í fardögum. þegar vörur eru metnar 

til hundrabs eru í hundrabi 12 fjorbungar ullar, túlgar eba 

smjörs, 6 vættir iiska, tunna eba 120 pottar lýsis, 120 

álnir gjaldvobarvabmáls álnarbreibs, 6 pund af æbardúni 

vel hreinsubum o. s. frv. *). 

grjóti. Á. sumriu, þegar sólarhitinn þíbir jökulinn, kemur slíkt 

jökulhlaup í þessar ár, ab menn verba stundum ab bíba marga 

daga, ábur en menn geta komizt yflr þær, því ekki eru ferjur 

nema á sumum þeirra. pó ab þær sjeu ekki dýpri en á mibja 

síbu, er þó opt hættulegt ab fara yflr þær, sökum þess ab þær 

eru svo straumharbar. Ekki eru þab þó margir, sem drukkna 

í jökulám. Yenjuleg dagferb á Islandi, þegar menn eru meb 

lest, er hjerumbil 5 mílur, og fara menn áfacgann á 10—12 

stundum, eptir því hvernig vegur er. Islenzkir ferbamenn hafa 

meb sjer tjald úr ullardúki, og liggja í því á næturnar, þar 

sem þeir flnna góba haga fyrir hestana. Utlendir ferbamenn 

liggja opt í kirkjum, þegar þeir geta náb kirkjustöbunum. 

Lagbir vegir eru ekki á Islandi, þar á móti eru götur og vörb- 

ur, er vísa vegfaranda leib. pokur koma sjer opt illa fyrir 

ferbamenn, þær koma stundum á allt í einu, og geta haldizt 

hjerumbil í viku. 

3) Sbr. bœkur þær, sem taldar eru í athugagreininni á 14. bls. í 

riti eptir B. Thorsteinson, sem er prentab 1819, og heitir 

„Om Kongelige og andre offentlige Afgifter samt 

Jord eb o gs-Ind t ægter ilsland“(sbr „Li t. Ti d. “ 1820, 

5 
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Mefcan ísland var þjdbveldi, var allur kaupskapur, 

bæí)i til landsins og frá landinu, rekinn annafthvort meb 

norskum skipum, ellegar ah landsmenn áttu þau sjálfir, 

en frá lokum 14. aldar nábu Englendingarog Hansa- 

sambandib mestallri verzlun þar. Til þess ab ná henni 

ur hondum þeirra, veitti Kristján konungur 4. árib 1602 

dönsku verzlunarljelagi einkaleyíi til hennar, og síban var 

hún jafnan einbundin. Á tímabilinu 1602—1683 var hún 

þannig seld á leigu þremur dönskum verzlunarfjelögum, 

og frá 1684 til 1732 einstökum kaupmönnum í Kaup- 

mannahöfn fyrir hjerumbil 20000 dala á ári. Árin 1733— 

1 741,hafbi eitt fjelag verzlun þessa fyrir 8000 dala afgjald, 

en árib 1742 var hún seld hörmangarafjelagi í Kaup- 

mannahöfn á leigu fyrir 16000 dala á ári, og þetta fjelag 

fúr verst meb íslendinga. þegar þab fyrirgjÖrbi einkaleyfi 

sínu árib 1759, hafbi stjórnin sjálf verzlunina á íslandi 

í 5 ár, en eptir árib 1764 var hún seld á leigu verzl- 

unarfjelagi einu fyrir 7000 dala á ári, og þegar þab 

hætti 1774, hafbi stjórnin hana aptur þangab til 1787, þá 

var einokunarverzlunin, er mest af Öllu hefur drepib nibur 

allri velgengni á íslandi, tekin af mcb opnu brjefi, dagsettu 

18. dag ágústmán. 1786, og tilskipun, dags. 13. dag 

júnímán. 17872), er gjörbi öllúm þegnum Danakonungs 

32. og 33.), og á 1. bls. og þar á eptir í riti Halldórs Einars- 

sonar, sem prentab er 1833, og heitir ,Om Værdi-Bereg- 

ning paa landsviis og Tiende-Ydelse i Island“. 

*) Sbr. ritgjurb eptir Finn Magnússon: ,,Om deEngelskes 

Handel ogFærd paalsland i d e t 1 5. Aarhundrede“ i 

,NordiskTidsskriftfor01 d kyn di ghe d**, II. 112.-169. bls. 

2) Um eldri verzlunarsögu íslandá er talaft í riti eptir A. F. Berg- 

söe: „Geheimestatsminister Grev Reventlovs Em- 

beds virks omhed“, 2. b. 193. —223. bls. 
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í norfcurálfu heimilt, ab verzla á íslandi, en bannabi þó 

utanríkismönnum ab fara þangab kaupferbir. Sii breyting 

hefur verib gjörb á þessu meb tilskipun, dags. 11. dag 

septembermán. 1816, ab aí)rar þjóbir mega, ef þær beib- 

ast þess, verzla á Islandi, án þess ab gjalda neinn toll 

af innfluttum eba utfluttum vörum, ef þær gjalda 50 ríkis- 

dali fyrir hvert lestarrúm , þegar þeir fá vegabrjefib, en 

ekki nema 20 rfkisdali fyrir hvert lestarrum, þegar fluttur 

er húsavibur. En sökum þess ab afgjald þetta var svo 

mikfó, hefur enginn beibzt slíkra vegabrjefa, og utanrík- 

ismenn hafa því enn enga verzlun á íslandi, þó ab hjer- 

umbil 150 skip frá öbrum löndum en Danmörku komi á 
§ 

ári hverju undir Island til liskiveiba. Eptir opnum brjef- 

um, dags. 1. dag júnímán. 1821 og 22. dag marzmán. 

1839, hafa þó nokkur utanríkisskip, flestöll úr Noregi, 

eptir beibni fengib leyfisbrjef, til ab fara kaupferb til 

íslands meb liúsavib og trjesmíbi, ef goldib er fyrir þau 

36 skildingar fyrir hvert lestarrúm í skipinu. þó er sá 

skilmáli settur, ab, ef vörur eru fluttar meb þessum skip- 
0 

um frá Islandi beinlínis til annara landa en Danmerkur, 

og þær eru meiri en í hálft skipib, þá skuli þau greiba 

sama afgjald og vant er, þegar vörur eru fluttar beinlínis 

frá íslandi til annara landa en Danmerkur, þab er 14 

mörk fyrir livert lestarrúm í skipinu1). Helztu kauptún 

á landinu eru Reykjavík og Akureyri. 

*) Árib 1845 sendi alþÍDgib bœnarskrá, og beiddist þess, ab 

rýmkab væri nm verzlun á Islandi, og einknm ab verzlunar- 

menn frá öbrum löndum en Danmörku fengju leyfl til ab 

verzla á íslandi, án þess aí) gjalda neitt eptir farmicn, ])egar 

þab væri vibarfarmur, og 2 ríkisdali fyrir hvert lestarróm, 

þegar flutt væri korn, salt eba steinkol, og endrar nær 5 ríkis- 

5* 

lL 
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Á seinni tímum hafa íslandsför gengib opt beiniínis 

frá íslandi til mibjarbarhafsins, Englands eba annara staba 

meb íslenzkar vörur. Af islenzkum vörum, sem fluttar 

eru ur Danmörku til annara landa er goldinn 1 af hverju 

hundrabi í þóknun fyrir ab mega flytja þær út, en af 

formum, sem, eins og ábur er sagt, eru fluttir beinlínis 

frá íslandi til annara landa en Danmerkur, eru goldin 14 

mörk fyrir hvert lestarrúm, eptir opnu brjefi, dags. 28. 

dag desembermán. 1836, 13. §. þetta gjald er hjerumbil 

2000 ríkisdala á ári, og ef þab væri 1 af hundrabi af verbi 

allrar vöru, sem flutt er beinlínis frá íslandi til útlanda (mest 

af þessum vörum er saltfiskur, sem fluttur er til miöjarb- 

arhafsins)*), þá væru þær hjerumbil 200000 ríkisdala virbi. 

dali fyrir hvert lestarrúm, en stjórnin hefur enn ekki or?)i<f) 

vi& bœn pessari. þeir, sem ekki vilja leyfa utanríkismönnum 

averzla á Islandi, fœra þaft einkum til síns máls, afc vega- 

lengdin, hafísinn, þaí), a?) landií) gefur svo misjafnt. af sjer, 

eptir því hvernig árar, aft þac) er svo örftugt aí) fara á milli 

hafnanna meí) vörur sínar og annaft því um líkt gjörir mark- 

abinn mjög stopulan, og aft margir muni því hika vií) afc leita 

þangaí), þegar þeir ekki vita, vií) hverja þeir eiga aí) keppast 

á, og aft auí)veldlega gæti farií) svo, þegar sumir kaupmenn 

geta ekki selt vörur sínar sjer aí) skaftlausu, aí) einstakir ríkir 

kaupmenn utanríkis nái allri verzluninni, og muni þeim þá 

veita þaft hœgt aí) halda landinu í nokkurs konar verzlunar- 

ánauí). Líka halda þeir, aí) verzlunarmenn frá öftrum löndum 

en Danmörku, og einkum Englendingar, muni aí) öllum lík- 

indum fylla landií) meft óþarfavörur, og sje ekki hœgt afc sporna 

vií) því meb því aí) leggja toll á þær, því tolli verí)i ekki 

komift vií) á Islandi. Ekki virftist þó, aí) þa& ætti a?) taka 

ástœí)ur þessar neitt til greina, þegar aí) Islendingar eru sann- 

fœrí)ir um, aí) verzlunarfrelsit) sje landi sínu hagkvæmast. 

J) I „Centralblatt fiir Handel“ o. s. frv., eptir Boolsen, 

kammerráft, er á 249. bls. í 1. ári talií), aí) flutt hafl verií) frá 

Islandi til miftjar&arhafsins árib 1845 2567312 pund af saltflski. 
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0 

Allar vörur, sem fluttar eru frá Islandi væru þá rumlega 

1000000 ríkisdala virbi, því verbií) á öllum vörum, sem 

fluttar hafa verib . frá íslandi til Danmerkur árin 1847, 

1848 og 1849, hefur ab mebaltölu verib hjerumbil 850000 

ríldsdala á ári, og mjög lítib er flutt af vörum frá ís- 

landi til Slesvíkur og Holsetalands. Árin 1844, 1845 og 

1846 voru t. a. m. einungis fluttar þangab vörur fyrir 

hjerumbil 5000 ríkisdala á ári, en hjerumbil 20 sinnum 

meiri vörur voru fluttar þabán til íslands. Nærri því 

allar vörur, sem fluttar eru frá íslandi til Danmerkur, eru 

fluttar til Kaupmannahafnar, og þaban er mikib af þeim 

selt til annara landa; næstum því ekkert er flutt frá 

íslandi til danskra kaupstaba1), 

J) pegar gætt er ab, hvert í Danmörku helztu verzlunarvörur frá 

íslandi hafa verib fluttar árib 1849, þá fluttust af flski 99y2 

af hundrabi til Kaupmannahafnar, en ekki nema '/2 af hundr- 

abi til annara staba í konungsríkinu, af ull fluttust 99 af 

hundrabi til Kaupmannahafnar, af tólg 98y4 af hundrabi, af 

lýsi 96 af hundrabi, 0g öll skinn og duggarabandsvara var 

flutt þangab. 

r 
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Á árunum 1847-1849 er llutt frá íslandi til Danmerkur: 

1847 1848 1849 

flskur, salta?)ur: 

lax. 10072 pund 13776 pund 8032 pd. 

síld. 8 tnr. 18 tnr. 10 tnr. 

annar flskur .. . 48 - 37 - ’J 
— saltaibur og hertur 2504064 pund 3891337 púnd 2755504 pd. 

spik, lifur o. s. frv. .. . 1841 tnr. 1335 tnr. 32 tnr. 

Iýsi. 5043 - 4392 - 3208 - 

ull. 1002704 pund 1246296 pund 906392 pd. 

ullarvörur. 28463 - 100399 - 65808 - 

tdlg. 821436 - 752026 - 643944 - 

kerti. 128 - 5536 - 11 

saltkjöt. 387138 - 792192 - 300988 - 

hangikjöt. 592 - 11 

rjúpur. ' „ 2728 - 951 - 

saufcskinn. 18760 - 129309 - 40223 - 

skinn, sem tollheimtu- 

mennirnir hafa ekki 

lýst, liklega sauí)skinn 66171 - 

l 

)1 71 

selskinn . 1048 - 2094 - 1642 - 

lo?)in skinn. 508 - 1065 - 657 - 

æ&ardún. 2195 - 2891 - 3588 - 

flí)ur. 14098 - 20350 - 20880 - 

brennusteinn. 8600 - » 11 

hvalskíí)i. 701 - 11 71 

% 

Vörur, sem fluttar eru frá íslandi, hafa mikih aukizt 

á þessari öld, og flestar þeirra eru nú helmingi meiri en 

vií) lok 18. aldar, og enn meiri munur er á því, hvab 

mikils virbi þær eru í peningum1). 

‘) í „Philo sophische Schilderung der gegenwartigen 

Verfassnng von Island“ (sbr. athugagr. á 54. bls.), 7 töflu, 

I 
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Hjerumbil helmingur verbs á öllum vörunum er fyrir 

sjóarafla, þegar meb er talib lýsi og spik1). 

Fiskur er fluttur frá íslandi bæbi til útlanda og 

Danmerkur fyrir 400000 ríkisdala á ári ab mebaltölu. 

Næst fiski eru helztu vörur, sem fluttar eru út úr landinu 

á ári hverju: 

ullarvara. . — — 70000 - - — 

tólg. — — 130000 - - — 

lýsi og spik — — 100000 - - — 

saltkjöt ... — — 50000 - - — 

skinn. — 30000 - - — 

Tölur þessar eru teknar nærri sanni, til ab skýra fyrir 

lesandanum verbhæb á hinum einstöku vörutegundum, því 

bæbi er allur vöruafli svo misjafn á íslandi, eptir því 

hvernig árar, og af því, ab vörurnar ganga misjafnt í 

verzluninni, ab þab verbur mikill munur bæbi á því, hvab 

mikib er flutt út úr landinu, eins og sjá má af töflunni á 

70. bls., og á því, hvab mikib fæst fyrir þær. 

Meiri vörur hafa líka llutzt inn í landib2), en þó 

og töflunmn vib 498. bls. í 6. bandi af ,,Statistiku, eptir 

Thaarup, og í „Island i det 18. Aarhundrede“, eptir 

M. Stephensen, er skýrt frá, hvab miklar vörur hafl verií) fluttar 

frá íslaudi á eldri tímum. 

J) Af því ab kvikfjenabur hefur aukizt svo mikib á þessari öld, eins 

og ábur er um getib, er ekki eins mikill hluti af allri verbhæb 

á útfluttum vörum fyrir sjoarafla eins og vií) lok 18. aldar. I 

21 ár, frá 1764 til 1784, voru fluttar vörur frá Islandi samtals 

fyrir 4700000 rd. kúr., og af þessu voru 3000000 fyrir sjoar- 

afla, 1300000 fyrir landvörur og 400000 fyrir ullarvörur. 

2) A 8. töflu f „Phil osophische Schilderung“ o. s. frv. 

er því lýst, hvab miklar vörur hafl verift fluttar til Islands á 

eldri tímum. 
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voru ekki fluttar vörur frá Danmörku fyrir meira en 

hjerumbil 437000 rd. árib 1849, og þaft er án efa lítib, 

sem flutt er til landsins beinlínis frá öbrum löndum, því 

þ<5 ab ekki svo fá dönsk skip, er hafa flutt farma til 

landsins, fara þaban beinlínis til annara landa en Dan- 

merkur, einkum til landanna vib mibjarbarhafib, koma þ<5 

fá skip tilíslands meb farma frá stöbum utanríkis. Ábur 

en stríbib vib hertogadœmin byrjabi, voru fluttar þaban 

árlega vörur fyrir hjerumbil 100000 rd. ab mebaltölu; og 

voru þær mestallar frá Flensborg. Helztu vörutegundir, 

sem hafa verib fluttar frá Danmörkn til íslands á árunum 

1847, 1848 og 1849 eru árlega ab mebaltölu: 

kornvörur og braub hjerumbil (12600 tunnur af rúgi, 

5700 tunnur af grjönnm, 4900 af öbrum mölubum 

og ómolubum korntegundum og 144000 pund af 

braubi) fyrir hjerumbil. 160000 rd. 

brennivín (hjerumbil 220000 pottar), hjerumb. 41000 - 

kaffi (hjerumbil 240000 pund), ... — 36000 - 

sykur og síróp (hjerumb. 220000 pd.), — 30000 - 

tóbak (hjerumbil 78000 pund), ... — 17000 - 

timbur (hjerumb. 69000 teningsfet), — 17000 - 

járn ogjárnsmíbi (hjerumb. 150000 

pund),. — 12000 - 

Ekki er hœgt ab sjá, hvab mikib gengur upp, af því, 

hvab mikib er flutt til landsins eitt og eitt ár, því þab 

fer eptir því, hvab miklar vöruleifar eru fyrir, en þab 

væri mjög torvelt ab fá skýrslu um vöruflutning til lands- 

ins í mörg ár í samfellu; en nú eru lögb drög fyrir, ab 

samdar verbi skýrslur um vörur, sem árlega eru fluttar 

til íslands og frá íslandi. 
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Á fimmárabilinu 1845—1849 hafa ab mebaltölu á ári 

hverju verib tekin vegabrjef til íslands. 

meí)altala á ári 

stœrí) á hverju 

skipatala stœrft skipi aí) mebaltölu 

fyrir skip frá Danmörku 88 3312 lestarrúm 38 lestarrúm 

— — —. hertoga- 

dœmunum * 91) 287 — 32 — 

— — — Noregi 5 133 - 26 — 

102 3732 lestarrúm 37 lestarrúm 

og tala skipa þeirra, sem fara árlega frá Danmörku til 

íslands fer optast nærri þessari mebaltölu. 

XI. 
UM STJÓRNARTILHÖGUN Á ÍSLANDI. 

9 

þangab til á mibri 13. öld var Island þjóbrfki meb 

hÖfbingjastjórn. Auk fjórbungsdómanna á alþingi var 

lögrjettan, sem var fyrir allt land; hún gaf lög, og ákvab, 

hvaí) hver skyldi gjalda í almennings þarfir. í lögrjett— 

unni voru: lögsögumaburinn, sem valinn var til þriggja 

ára, og 48 lÖgrjettumenn, 12 úr hverjum fjórbungi, og 

skyldi hver þeirra velja 2 til rábaneytis sjer. Lögrjettan 

J) Arin 1845, 1846 og 1847, áfcur eu stríí)i?) -vií) hertogadcemin 

byrjaí)i, fóru hvert árift 12 skip j)aí)an til íslands, og var 

stœrí) þeirra samtals 400 lestarrúm. Ári& 1848 fóru þa&an 

einungis 6 skip og 1849 ekki nema 2. 
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var haldin á alþingi í heyranda hljóbi. Állir stórbœndur 

á landi sóttu þing, og mál lukust eptir atkvæbaljölda. 

Alþingi var haldib á ári hverju á þingvelli, og stóh í 

14 daga; þar voru háÖir dómar, þeir voru: fjórhungs- 

dómar, einn fyrir hvern fjórbung, og voru þar dœmdar 

þær sakir, sem stefnt var til alþingis, og fimmtardómur, 

sem var œbsti dómur í einstöku málum. Kvibdómar voru 

mjög almennir1). Eptir langa styrjöld í.landinu gatHákon 

gamli meb bröghum sínum komib því til vegar (1264), ab 

menn gengu undir hann á íslandi, og sóru honum land, 

og þegar Noregur og DanmÖrk urbu eitt ríki, árib 1380, 
* 

kom Island undir Danmörku, þó ab þab, eins og ábur, 

væri talib meb Noregi. þegar ab Danir misstu Noreg, 

árib 1814, til Svíaríkis, fylgdi ísland þó ekki Noregi, 

heldur var þab ákvebib í 4. § í fribarsamninginum, sem 

er dags. 14. dag januarmán. 1814, ab Danir skyldu halda 

því. Eptir ab Noregskonungar og síban Danakonungar 

höíbu náb valdi yfir landinu, og einkum eptir ab einveldi 

komst á í Danmörku, fóru íslendingar ab taka minni og 

minni þátt í stjórn sinni, og seinustu leifar af gömlu 

stjórninni hurfu árib 1800, þegar alþingi, sem í fyrstu 

hafbi haft bæbi dómsvald og löggjafarvald, en seinna ekki 

var orbib nema nokkurs konar yfirdómur, var lagt nibur, 

') peir, sem vilja þekkja nákvæmlega eldri stjúrnarlögun Islands 

og skipun alþingis, ættu ab kynna sjer ,,Den islandskeRet- 

tergang“, eptir Jón Ámason, og yfirlitib yflr hina eldri 

stjóru Islands, sem er í upphafinu á ritgjörbinni „Om den 

islandskeFamilieret efter Graagaasen“, eptir Yil- 

hjálm Finsen, landfógeta, sem er prentub í „Annaler for 

nordisk Oldkyndighed “, 1849—1850, og „ Historiske 

Fortællingeromlslændernes Færdhjemme og ude“, 

eptir N. M. Petersen, háskólakennara, 1. b. 1. —69. bls. 
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og landsyfirrjettur tekinn upp í stað þess. þegar ab 

rábgjafarþing voru komin á í Danmörku, voru íslenzkir 

fulltriíar á þeim, en eptir tilskipun, dags. 8. dag marz- 

mán. 1843, fjekk ísland rábgjafarþing sjer í lagi, 

sem kallaö var alþingi, og nú eptir ab stjórnarbdt er 

komin á í Danmörku , er það í ráí)i, aí) láta ísland fá 

þing sjer í lagi. þab er vonandi, aí) íslendingar láti sjer 
% 

þetta lynda, þó ab þeir aðhyllist helzt lýbstjúrn, og sem 

mest jafnrjetti, og margir þeirra álíti þann tímann, sem 

þjöbríkií) stóÖ, gullöld íslands, þó ab því væri áfátt í 

mörgu, og hafi mestar mætur á þess konar stjórnarlögun. 

Abalstjórnina í Kaupmannahöfn á íslenzkum málefn- 

um, sem tekjuráhib hafhi áí)ur, hefur nú íslenzka stjórn- 

ardeildin; yfir henni er forstjóri, sem ber mál þau, er 

heyra undir stjórnardeildina, undir ráSgjafana, hvern í 

sinni grein, eptir því hvers efnis málib er. Œ&sti em- 

bættismabur í landinu sjálfu er stiptamtmaðurinn, sem 

hefur 2400 rd. í laun og 1000 rd. til skrifstofukostnabar, 

hann er líka amtmahur í suburumdœminu. Auk þess er 

amtmabur í vesturumdœminu, sem býr í Stykkishólmi í 

Snæfellsnessýslu, og annar yfir norbur- og austur-umdœm- 

unum, sem býr á Möbruvöllum f Hörgárdal í Eyjafjarðar- 

sýslu. Sýslumennirnir, sem opt verba seinna nefndir, 

dœma í hjerahi, semja lögmæt skjöl, halda uppi lögreglu, 

skipta arfi, og heimta skatta í sýslu sinni. Undir þeim 

eru hreppstjórarnir, sem amtmaður setur, einn eba ah 

mesta lagi tveir í hverjum hrepp. Auk þessa er nokkurs 

konar abalfjehirhir, þab er landfógetinn, sem tekur vib 

gjöldum af öllu landinu, og hefur sami maftur á seinni 

tímum haft þab embætti og bœjarfógetaembættib í Reykja- 

vík. Danir, er beibast embætta á íslandi, verba ab sýna 
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vitnisburði um ab þeir kunni fslenzku, eptir konungsbrjefi, 

dags. 8. clag. aprílmán. 1844 („ C o 11. T i d. u , 1844? 

335. bls.). 

Um hinar einstöku stjórnargreinir sjer í lagi: 

1) Um skattana. 

Síban losab var um verzlunina 1787, hefur Island 

ekki lagt neitt til almennra ríkisutgjalda, heldur hafa hinir 

hlutar ríkisins orbib ab leggja því fje á ári hverju, þó ab 

meí) tekjum þess sjeu talin öll gjöld af konungsjörbumx), 
/ 

og leigan af andvirbi seldra konungsjarba. A seinni tím- 

um hefur ríkissjóburinn þurft ab leggja íslandi minna en 

áí)ur, og þab varla neitt, þegar gætt er ab, ab helming- 

urinn af því, sem á ári hverju er borgab ur ríkissjóbnum 
* 

tii byskupsstólsins á Islandi, hins lærÖa skóla og presta- 

skólans, verbur ekki talib, sökum ástœbu þeirrar, sem er 

til greind á 81. bls.; og ab kostnaburinn vib þingib 1851, 

sem er 9000 rd., ekki er fast utgjald. þegar ekki er gætt 

ab þessu, verbur meiri munur á tekjum og utgjöldnm, og 

í fjárhagslögunum 1850 eru utgjöld ríkíssjóbsins talin hjer- 

umbil 46000 rd. en tekjurnar ekki nema hjerumbil 28000 

rd., þó ab talib sje meb afgjaldib af konungsjörbunum, 

sem er hjerumbil 8250 rd. á ári. þess verba menn og 

ab gæta, ab Danmörk hefur á ári hverju liagnab á því, 

J) Konungsjarbir á íslandi eru flestar á þaim hátt komnar undir 

konung, ab 9 klaustur og jarbir, sem þeim til heyrfcu, voru 

lagbar undir konung, þegar sibabótin komst á. A 18. öld og 

því, sem libift or af þessari, hefur verib selt af þeim fyrir 

hjerumbil 164000 rd., og konungur á enn 8737 jarbarhundruí) 

eptir, sem eru hjerumbil 350000 rd. virfti, og eru jarbirnar 

stundum seldar meb þeim kostum, aft þribjungurinn af jarb- 

arverbinu er borgabur undir eins. 
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ab verzlunin á íslandi hefur verib i höndum Dana, og 

allan þann hag, sem ekki er hœgt ab seg;ja, hvah sje 

mikill, geta menn álitib eins og nokkurs konar skatt, er 

íslendingar gjaldi, og má því í rauninni segja, ab íslend- 

ingar haíi goldib sinn hlut til hinna almennu ríkisutgjalda. 

Ab ríkistekjur á íslandi eru svo litlar, kemur til af því, ab 

enginn tollur er þar goldinn af verzluninni, og af því, ab 

svo miklu af tekjunum er varií) til ab launa embættismönn- 

unum, og loksins sökum þess, ab bœndurnir gjalda mjög 

lítib í skatt. Ábur en Island komst í samband vib Noreg. 
♦ 

árib 1264, guldti íslendingar engan skatt, en efnabir 

bœndur guldu goborbsmanni sínum 10 álnir f þingfarar- 

kaup. þcgar íslendingar gengu undir Noregskonung var 

þab ákvebib, ab liver bdndi, er þingfararkaupi ætti ab 

gegna, skyldi gjalda konungi jafnmikib í þegnskyldu, sam- 

tals 20 álnir, og þessar 20 álnir eru enn skatturinn, sem 

hver böndi geldur, er tíundar hundrabi fleira, en hann 

hefur fólk fram ab fœra, og hver annar, sem á tiltekna 

fjármuni * *), en ab öbru leyti fer skatturinn ekki eptir 

fjáreign1). Auk skattsins eru goldnir 2 abrir smátollar, 

þab er, gjaftollurinn, sem eptir gamalli venju er goldinn 

af öllu tíundarbæru lausafje (og var í fyrstu goldinn 

próföstum), og logmannstollur, sem er lagbur á meb 

*) Skatturinn er nú hjerumbil 60000 áinir, og skattbœndur ættu 

J)ví ab vera hjerumbil 3000 ab tölu. 

*) Jónsbók kvebur svo ab orbi um þetta: „Svo skal og hver mabur 

gjalda skatt, einhleypur, karl eba kona, þó ab hann sje búlaus, 

ef hann á 10 hundrub fyrir sjálfan sig skuldlaust, og hundrab 

fyrir hvern úmaga sinn, og eitt hundrað fram yfir.“ 
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opnu brjefi, dags. 7. dag aprílmán. 1688, til ab auka 

tekjur lögmannanna * *). þessi 3 gjöld ásamt konungstíund, 

sem talin er hjerumbil 2880 rd. á ári, hafa síban árib 

1717 í flestum sýslunum verib seldar sýslumönnunum á 

leigu fyrir ákvebib eptirgjald, og í konungsurskurbi, dags. 

22. dag septembermán. 1838 er til tekib, hvab mikib 

gjalda skuli eptir hverja þeirra, og er þab samtals 2650 

rd., og þab, sem þar er fram yfir, sem er taliö hjerumbil 

11000 rd. eru hclztu tekjur sýslumannanna. 

þó ab jarbirnar á íslandi sjeu taldar til hundraba2), 

samtals 85442 hundrub (gripir og skip eru líka metin 

til hundraba, samtals 10000 hundrub), er þó engin jarb- 

abók stabfest af konungi. Eptir konungsurskurbi, dags. 

18. dag junímán. 1800, sbr. brjef frá tekjurábinu, dags. 

24. dag juním. 1800, var reyndar gjört jarbamat, en þab 

var aldrei stabfest af konungi, og komst því ekki á. 

Sá jarbadýrleiki, eba su hundrabatala, er því venjulega 

höfb, sem er í jarbabók Árna Magnussonar; hun er í 

15 bindum, og er samin á fyrri lduta 18. aldar eptir 

mörgum eldri jarbabókum. í tilskipun, dags. 27. dag 

maímán. 1848 (sbr. „Depart. Tid.“, 1848, 2. auka- 

blab) er þab ákvebib, ab nýtt jarbamat skuli gjöra á öll- 

um fasteignum á íslandi, og virba hverja einstaka jörb 

til peningaverbs eptir gæbum sínum. 

J) Bezt er skyrt frá skattgjaldi á Islandi í ritunum eptir H. Einars-. 

son og B. Thorsteinson, sem nefnd eru í athugagr. á 65. bls.; 

sbr. „Frjettir frá fulltrúaþinginu í Hróarskeldu^, 1840, 33.—70. 

bls. (sbr. ,,Fædrelandetu, 1841, 521. og 522. blab) og 

„Om detdanskeKammervæsen“, eptir Mandix, 345. bls. 

*) Jarbarhundrab er venjulega hjerumbil svo mikib úr jörbu, er 

þarf til ab fóbra eitt kúgildi. 
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2. Um kirkju- og skólamálefni. 

íslendingar eru trúrœknari hversclagslega en flestar 

abrar þjobir í nor&urhluta norburálfu, og einkum tíbkast 

mjog bœnir og húslestrar mebal þeirra. Sjaldan leggur 

bátur svo frá landi, ab skipverjar ekki taki ofan, og gjöri 

bœn sína. Margar kirkjur og prestar eru á landinu, 301 

kirkjur og 181 prestar, og er þá prestur fyrir liverja 308 

menn af landsbúum, ab tiltölu 5 sinnum fleiri prestar en 
_ * 

í Danmörku. Flestir prestar á Islandi hafa þess vegna 

mjög lítil laun. Byskupinn*) hefur reyndar 2000 rd. á * 
ári í laun, en ekki eru þab nema 2 prestar, sem hafa 

svo gúb braub, ab ætla megi, ab tekjur ])eirra sjeu meiri 

en 800 rd., 19 prestar hafa 300—800 rd., 35 hafa 

200-300 rd., 82 hafa 100-200 rd., 32 hafa 50-100 

rd., og 8 hafa minna en 50 rd. (sbr. „Ný Fjelagsrit64, VI. 

71.-90. bls.). 
* 

Ab tekjurnar af braubunum á Islandi eru svo litlar, 

kemur bæbi til af því, ab fólkib er svo fátt í sóknunum, 

þó ab þær sjeu stórar, og líka af því, að tíundirnar, sem 

Gissur byskup kom á, árib 1096, eru svo litlar. Tíundin 

var lögb á eign manna (einkum fasteignir, pening báta 

og net), en ekki á þa&, sem menn afla. Tíundin átti ab 

vera lVs alin af hverju hundrabi, sem tíundab er, eba 

meb öbrum orbum Vioo af innstœbunni eba Vio af leig- 

unni; telur því.hver fram tíundarbært fje sitt til hundraba 

á hreppstjoraþingi, og sannar framtöluna meb eibi, ef þess 

er krafizt. þetta væri reyndar mikil tíund, ef allur afli 

a) Fyrrum voru 2 byskupar á íslaudi, annar í Skálholti og annar 

á Húlum; en síc)an 1801 er ekki nema einn byskup, og situr 

hann í Laugarncsi hjá Reykjavík. 

A 
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manna væri álitinn eins og leiga af eignunum, því þá 

væri gjört ráí) fyrir, ab þær gæfu af sjer 10 af hundrabi 

árlega; en þar sem eins er ástatt og á íslandi, ab mest- 

allur afli og ábati manna kemur af vinnu, og því sem 

nátturan gefur af sjer (t. a. m. af fiskiveibum o. s. frv.), 

en mjöglítib af eigninni, þáer tíund þessi ekkimikib gjald1 2), 

ogkonungstíund, kirkjutíund og preststíund voru ílok 18. aldar 

allar saman taldar hjerumbil 3000 rd. Stiptamtmaburinn veitir 

í nafni konungs öll prestsembætti á íslandi, nema 6 stœrstu 

braubin, þeim sem byskup stingur upp á3), og ekki beib- 

ast gubfrœbingar, sem tekib hafa enjbættispróf vib Kaup- 

mannahafnar háskóla nema fárra af þeim. Áíiur fyrri 

kenndi skólameistarinn í hinum lærða skóla í landinu, sem 

var á Bessastöbum þangab til árií) 1846, gubfrœbi (og var 

hann þvi kallabur „lector theologiæ“), svo ab læri- 

sveinarnir gátu orhií) prestar, undir eins og þeir voru 

komnir úr skóla, og höfðu haldib burtfararrœbu. í kon- 

ungsúrskurbi, dags. 7. dag júnímán. 1841, var þaft ákveb- 

ib, ab flytja skyldi skólann frá Bessastöðum til Reykja- 

víkur, og auka hann, og líka skyldi stofna þar presta- 

skóla. Eptir ab skólinn, árib 1846, var fluttur til Reykja- 

víkur (sbr. konungsúrskurbi, dags. 12. dag aprílmán. 

1844 og 24. dag aprílmán. 1846)3), var líka stofnabur 

x) Sbr. rit þau, sem nefnd eru í athugagr. á 65. bls., og ritií) 

eptirMandix: ,, Om det danske Kammervæsen“, 347. bls. 

2) Ef stiptamtmafturinn er ekki rá^inn í aí) fara eptir uppástungu 

byskupsins skal hann, eptir konungsúrskuri5i dags. 14. dag maí- 

mán. 1850 rœfta máli(5 vift byskupinn, og ef þeir xer()a þá ekki 

ásáttir, skal ráftgjafiun yflr kirkju- og skdla-málefnunum skera 

úr pví. 

3) Skólasögu Islands má lesa í „ 0o 11 egial-Tid end en“, 1841, 

521.—536. bls. Sbr. Nj Fjelagsrit 2. ár. 
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prestaskóli handa íslandi eptir konungsúrskurbi, dags. 21. 

dag maímán. 1847, og verba allir, sem vilja verba prestar 

í landinu, og ekki hafa tekiö prdf í gufcfrœfti vih Kaup- 

mannahafnar háskóla, ah ganga í þenna skóla í 2 ár, og 

taka síban próf. Hjerumbil 11000 rd. er á ári hverju kostafc 

til lærfca skólans, og prestaskólans og er þab fje goldib ur 

ríkissjóhnum, af því ab peningar þeir, sem komib hafa 

fyrir seldar skólaeignir og stólsjarbir hafa runnib í þann 

sj 61'). 
Engir almugaskólar eru á Islandi, nema ef telja 

skyldi barnaskólann í Reykjavík. Foreldrarnir kenna 

bornunum allt, sem þau eiga ab læra, í heimahúsum, og 

gjöra sjer venjulega mikib far um, ab ala börnin vel upp, 

og stjórnin skiptir sjer ekki af barnakennslunni ab öbru 

leyti en því, ab presturinn spyr þau í kirkjunni, fer einu 

sinni á ári um sóknina í húsvitjun, og lætur börnin venju- 

lega vera hjá sjer viku eba hálfan mánub, ábur en þau eru 

fermd. Almúgamenn á íslandi eru greindir og íhugunarsamir, 

og vita langt um meira en almúgi í flestum öbrum löndum, 

og kemur þaö aí) miklu leyti til af því, a& þeir eru mjög 

námfúsir. Flestir íslendingar kunna bæbi aí) lesa og skrifa, og 

lesa meb eptirtekt allt, sem þeir geta ná& í, og mundu því 

bókasöfn í hverri sókn, sem hentugum bókum væri safnab 

í, gjöra mjög mikib gagn á íslandi, og stubla mest til 

frœbingar almúgans2). Á hinum löngu vetrarkvöldum lesa 

*) Fyrir jarí)ir Skálholtsstóls, sem seldar hafa verií), hafa fengizs 

59049 rd., og fyrir Hólastólsjarí)ir 72138 rd. Tekjur af Skál- 

holtstíundum J)eim, er fjellu (konungsgarí), sem ekki eru seldar 

á leigu sýslumönnum, eru 1750 rd. á ári. 

*) I sumum sóknura hafa menn stofnaí) slík bókasöfn. Sbr. „Is- 

land fra den intellectuelle Side betragtet", eptir 

Tómas Sæmundsson. 

6 
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menn gamlar sögur (sem eru leifar af bókiðnum fslend- 

inga á miboldunum, þegar allar vísindaibkanir lágu í dái 

annarstabar í norburálfunni)x) og abrar bœkur, og margir 

fátœkir umrenningar hafa ofan af fyrir sjer meÖ því ab 

lesa bœkur og kveba rímur. fslendingar láta hug sinn 

snjög dvelja vib fornöldina2). þeir reyna ekki ab fá 

Ijósa hugmynd um ástand sitt, eins og þab er, eba rába 

bœtur á því, sem áfátt er, en hafa allan hug sinn á líf- 

ernisháttum og stjörnarlögun forfebra sinna. Önnur deild 

hins íslenzka bókmenntafjelags er í Reykjavík; þar er lika 

stiptsbókasafnib, sem er hjerumbil 7000 bönd, og á þab 

fastan sjób, 2000 rd. Bókasafn þetta er stofnab árib 

1821, og átti C. C. Rafn, etatsrab, mestan þátt í því ab 

stofna þab. Skipulagsskrá bókasafns ])essa er dagsett 5. 

dag águstmán. 1826. Norburumdœmib á bókasafn- á 

Akureyri, og vesturumdœmib í Stykkishólmi, og í mörgum 

prófastsdœmum eiga prestar bókasöfn. Prentsmibjan á 

fslandi er í Reykjavík. 

3. Umiögogdómsvald. 

Eptir skipun konungs 14. dag aprílmán. 1688 var 

byrjab á ab semja lögbók handa íslandi, og var skipun 

þessi ánýjub 1719 og 1728. í skýrslu frá Stampe, dags. 

*) Sbr.: ,,Om den islandske Historieskrivning^ eptir 

P. E. Muller. Vísindi og skáldskapur voru mjög stundub á Islandi 

frá 10. öld þangab til á mibri 14. öld, og skáldin íslenzku voru 

löngum meb konungum og jörlum á norburlöndum til aí) kveba 

um afreksverk þeirra. 

*) f>ab gjörir líka mikib til, ab flestir bœir hafa enn sama nafn, 

og þeir fengu, þegar land byggfcist, og menn vita, hverjir hafa 

bóib þar, bæí)i ab fornu og nýju, og sögu þeirra manna, og 

fiestar sagnir eru þannig bundnar vib einstaka stabi. 
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c t7. dag jiínímán. 1768, segir, ab einlægt sje veriö afc 

semja almenn lög handa íslandi, og 6. dag junímán. 

1800 skipafti konungur, aí) lagafrumvarpií) skyldi vera 

buií) á 3 árum, en þ<5 verba fslendingar enn ab bjargast 

yií) gamlar lögbœkur, og eru sumar þeirra maígra hundr- 

áí>a ára, og eru þær: Jónsbók, er Magnus lagabœtir 

aendi til íslands árih 1280 (hun er gefin út á dönsku í 

Kaupmannahöfn árib 1763), og hún er aðallögbókin1), 
/ < 

norsku lög Kristjáns 5., sem hafa lagagildi í ýmsum mál- 

um, kristinnrjettur Kristjáns 4. og kirkjusií)abók Kristjáns 

3.2), og auk þess margar tilskipanir, konungsbrjef og 

konungsúrskurbir og annaí) því um líkt eins og í Dan- 

mörku a). 

í fyrstunni hefur hver sýsla verih þinghá út af iyrir 

sig, en nú eru sumstaðar tvær sýslur lagðar undir einn 

sýslumann, og eru því sýslumannsembættin ekki nema 18, 

þau eru þessi: 

*) í „NordiskTidsskrift for 01dkyndighed“, 1. b. 109. 

bls. og þar á eptir, er talaí) nm lög þau, sem voru á Islandi, 

á?)ur en Jónsbók var lögleidd. f>a?) er veri?) a?) gefa út grá- 

gás, ásamt danskri útleggingu í „Nordiske 01dskrifter“. 

*) I „Grundrids af den danske Kirkeret“, eptir Rosen- 

vinge, sem er prenta?) í Kaupmannahöfn 1838, eru í 1. b. 26. 

og 27. bls. talin upp rit, sem snerta kristinnrjett Islands. 

a) Sbr. „Commentatio de legibus, quæ jus Islandicum 

hodiernum efficiant etc. Hafniæ 1819“, eptir Magnús 

Stephensen. (»Lit. Tid.“ 1820, 15. og 16. örk). 

6* 



84 

í suðurumdœminu, 

öullbringu- og Kjósar-sýsla, þegar Reykjavík 

er ekki meb talin. 

Reykjavíkurbœr. 

Borgarfjarbarsýsla. 

Árnessýsla. 

Rangárvallasýsla.•. 

Austur- og Vestur-Skaptafellssýsla. 

Vestmannaeyjasýsla ... 

samtals 

í vesturumdœminu, 

fólkstala 

1845. 

4644 

961 

2166 

5159 

4776 

3262 

396 

21364 

Mýra- og Hnappadals-sýsla 

Snæfellsnessýsla. 

Dalasýsla. 

Barðastrandarsýsla. 

ísafjardarsýsla. 

Strandasýsla. 

2360 

2818 

1872 

2494 

4110 

1302 

t 

samtals 14956 

i norbur- og austur-umdœminu, 

Hunavatnssýsla. 

Skagafjarbarsýsla. 

Eyjafjarbarsýsla. 

þingeyjarsýsla. 

Norbur-Mulasýsla. 

Subur-Múlasýsla. 

samtals 

4000 

3997 

4028 

4334 

2999 

2880 

22238 
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Dómum, sem sýslumenn dœma, er skotib til lands- 

yfirrjettarins í Reykjavík, sem er settur meí) tilskipun, dags. 

11. dag junímán. 1800. í dóminum sitja 1 yfirdómari og 2 

mei)d(5mendur, og þaban er skotib málum til hæstarjettar í 

Kaupmannahöfn. Hreppstjárarnir eru 169 ab tölu; þeir hjálpa 

sýslumönnum til ab halda vib lögreglu, hver í sínum hrepp. 

Herlib er ekkert í landinu, og stjdrnin hefur því ekkert annab 

sjer til abstobar, hvernig sem á stendur, en valdsmenn og 

lÖgreglumenn*). Sýslumannaembættin eru ab tiltölu beztu 

embættin á Islandi. Dr. Schleisner telur í riti því, sem opt 

er ábur nefnt, ab sýslumaburinn í beztu sýslunni haíi 

2000 rd. á ári, og í 3 sýslunum, sem ganga næst henni, 

1400—1500 rd., þar næst í tveimur 1000—1200 rd., 

þar næst i þremur 800 — 900 rd., og í 4 þeim minnstu 

800 rd. (rjettara væri ugglaust ab telja 400—800 rd.). 

|><5 ab sagt sje, ab íslendingar sjeu þrætugjarnir, eru 

þar þ<5 lítil málaferli. í konungsríkinu Danmörku kemur 

ein sök, er heyrir til hinum almennu sáttanefndum, á 

hverja 60 menn, en á íslandi kemur ekki nema ein á 

hverja 260. Á íslandi er sætzt á 8/s af málum þeim, 

sem stefnt er til sáttafunda, eins og í Danmörku, XU—Vs 

er skotib til dóms og laga á íslandi eins og í Danmörku, 

en ekki kemur nema þrítugasta hvert í d<5m á íslandi, en 

þar á m<5ti tíunda hvert í Danmörku. 4 árin, 1843-1846, 

komu 910 mál, eba 227 ab mebaltölu á ári, fyrir sátta- 

nefndirnar, og var sætzt á 161 á ári ab mebaltölu, 9 

skotib á frest, 49 vísab til dóms og laga, og 8 komu í 

*) f>ab sýndi auk aunars, hvab landib var varnarlaust, ab víkingar 

frá Algeiri gengu á land í Vestmannaeyjum 2. dag aprílmán. 

1627, rændu þar, og fluttu marga af eyjabúum úr landi, og 

seldu þá mansali. 
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dóm. LÖgreglumál á íslandi eru a?) tiltölu hjerumbil 30 

sinnum færri en í Danmörku, þab er ab skilja, hjerumbil 

10 á ári, og er sætzt á flest þeirra. 

4. Um læknaskipun o. s. frv. 

Læknaskipun á íslandi byrjabi árií) 1760. þab voru 

reyndar stofnsettir 4 spítalar fyrir holdsveika menn árib 1652, 

en þeir höfbu þar einungis viburværi sitt en engar lækn- 

ingar. Landlæknir var fyrst settur árib 1760, og enn eru 

ekki á öllu landi nema 7 læknar, sem eru settir af stjórn- 

inni, auk landlæknisins, sem líka er hjerabslæknir, í Dan- 

mörku er læknir fyrir hverja 2582 menn (í Kaupmanna- 

höfn er 1 fyrir hverja 564, á hinum dönsku eyjum, þegar 

Kaupmannahöfn er frá skilin, 1 fyrir hverja 3495, og á 

Jótlandi 1 fyrir hverja 5016), en á íslandi er ekki nema 

1 læknir fyrir hverja 7000 menn. þar á móti er 1 

prestur fyrir hverja 308 menn og 294 kirkjur, en ekkert 

hús fyrir sjúka menn1). Sökum þess ab læknisumdœmin 

eru svo stór, geta hjerafeslæknarnir ekki komizt yfir ab 

hjálpa öllum, sem vib þurfa; auk þess eru vegir svo 

vondir og slíkur farartálmi ab snjónum á veturna og 

vatnavöxtum á sumrin, ab hjerabslæknarnir geta ekki ibuglega 

vitjab sjúkra nema í þeim sóknunum, sem næstar þeim 

eru, og verbur því mestur þorri landsbúa ab vera án 

læknis, og mestar abgjörfcir læknanna verba því skriflegar 

rábleggingar, sem ekki geta orbib ab miklu haldi. Borgun 

fyrir lækningar er mjög lítil, og er talib, ab hjerabslækn- 

*) Eptir opnu brjefl, dags. 23. dag ágústmán. 1848, er nú safnafc 

saman tekjunum af spítölunum í landinu ( sjóí), og á ab verja 

honum tíl ab bœta læknaskipun á íslandi. Sbr. „Depart, 

Ti d. u 1848, 802.—813. bls. 
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irinn fái hjerumbil 300 rd. á ári fyrir þær (og eru því 

300 rd., sem þeir hafa í laun *), langt um of lítib), og 

þah er þessu aí) kenna, ab engir læknar eru í landinu 

nema þeir, sem stjórnin hefur sett. Af því ab læknar 

eru svo fáir, hafa menn mjög opt skottulækna og almenn 

ráb, sem alþýba þekkir. Dr. Schleisner segir í ríti því, 

sem opt hefur verib ábur nefnt: „Eins og hver íslend- 

ingur er sinn eiginn smibur, eba kann ab minnsta kosti 

ab járna hest, eins er og hver sinn eiginn læknir, eba 
♦ 
þekkir eitthvab til lækninga. Auk þess eru líka margir, 

sem reyna til ab afla sjer betri þekkingar á lækningum. 

til þess ab geta hjálpab öbrum; einkum eru þab sumir 

prestar, fáeinir hreppstjórar og hinir svo nefndu blóbtöku- 

menn, og er optast einn þeirra í hverri s<5kn.tó þess konar 

menn leita sjer þekkingar í alþýblegum læknaritum, t. a. m. 

f lækningabók Jóns Pjeturssonar og öbrum þess konar 

ritum, eba í gömlurn handritum, er gengib hafa mann frá 

manni, og er efni þeirra annabhvort hræbilega hjátrúarfull 

og heimskuleg ráb vib sjúkdómum1), er voru almenn á 

fyrri öldum, og finnast þau enn víba í gömlum lækninga- 

bókum, eba nokkub vísindalegri mibaldalækningar, og eru 

*) Ein hjátrúin, sem er almenu á Islandi er sn, ab úfurinn sje 

iiættulegur, og ab j)ab drjúpi eitur ur honum, sem drepi mann, 

])egar ab hann drýpur í pribja sinn, og er hann því skorinn burt 

scm fyrst, og er til þess haft annabhvort úfjárn eba skæri. 

*) Eptir brjefi frá stjórnarherra innanríkismálefnanna til stjúrnar- 

herra ríkisfjárins, dags. 14. dag júnímán. 1851, og svari hans 

í brjeíi, dags. 21. dag sama mánabar, voru laun þriggja elztn 

hjerabslæknanna á Islandi aukin um 300 rd., og þriggja hinna 

yrigstu um 200 rd. í fjárhagslögunum, dags. 27. dag marzmán. 

4851/ •• . • - 

Þí^ 
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þar til greind rá?) beztu lækna frá þeim tímum. Venju- 

lega taka menn ekkert fyrir lækningar; þ<5 eru líka til 

reglulegir skottulæknarer kaupa læknisdáma hjá lyf- 

sölumönnum, og selja þá aptur vib miklu meira ver&i, og 

neyta ýmsra bragba og pretta, til þess ab menn fái traust 

ásjer, og eiga þeir liœgt meb aftfœra læknisdóma sína fram, 

af því ab ekki eru nema 3 lyfjabííbir á landinu, í Reykja- 

vík, Stykkishólmi og á Akureyri, og eru 2 hinar síbar 

nefndu settar árin 1839 og 1840'). 37. yfirsetukonur 

eru á íslandi, en fæstar þeirra hafa lært á fœbingarhús- 

inu í Kaupmannahöfn; hinar hafa fengib kennslu hjá 

landlækninum eí)a einhverjum hjerabslækninum, og ekki 

ver stjórnin nema 200 rd. á ári til ab launa yfirsetu- 

konum. Aptur á móti eru mjög margar afcrar konur, seni 

sitja yfir, án þess ab kunna neitt til |)ess. þetta er 

reyndar ekki eins hættulegt á íslandi, eins og þaí) væri annar- 

stabar, af því aí) íslenzkar konur eru mjög hraustar, og má 

mebal annars rába þab af því, ab sumar konur stfga af 

sæng þremur dögum eptir barnsburb. í KaupmannahÖfn deyr 

1 af 85 sængurkonum (og kemur þab einkum til at' því, 

ab svo margar deyja úr sængurköldu á fæbingarhúsinu), 

en á íslandi devr 1 af 241 konum af barnsförum; en 

þó er þaö víst, ab á ári hverju deyja margar konur og mörg 

börn, sem liefbi mátt bjarga, ef yfirsetukonur hefbu veribbetri., 

og fyrst aí) menn eru nú búnir í 20 ár aí) rœba yfir- 

‘) Sjaldaar eru þaí) kouur, sem fást vií) lækningar á íslandi en 

víba annarstabar, og er |)ab furba, af því ab konur læknubu 

sár manna hjá norbmönnum í fornöld. 

Læknar á Islandi selja því læknisdóma, og eykur þab dálítib 

Iiinar litlu tekjur þeirra, en þeir verba þó sjálfir ab kaupa þá 

hjá lyfsölumönnura. Stjórnin ver á ári hverju 400 rd. til lækn- 

isdónia handa fátækum mönnum. 



setukvennamálií), væri þess óskandi, að mál þetta væri 

ieitt til lykta. Sömu ákvarbanir um sóttvarnir gilda á 

Islandi og í Danmörku, sbr. opiö brjef, dags. 20. dag 

jiínímán. 1838; um þær segir dr. Schleisner, ab þab ætti 

ab haga þeim eptir ásigkomulagi landsins; hann segir, ab 

þeim sje ekki hlýtt, og heldur hann, ab þab komi til af 

því, ab læknar rábi ekki nógu miklu í sóttvarnarnefnd- 

unum í kauptununum, er settar voru eptir umburbarbrjeíi 

frá amtmanninum í suburumdœminu, dags. 14. dag julí- 

mán. 1831, heldur sjeu menn í nefndunum, sem hafi hag 

af ab skjótast undan sóttvarnarreglunum. Á 31. bls. hjer 

ixt framan er þab sýnt, livab íllt hefur hlotizt af þessu. 

Útlendir sjukdómar eru: kalda, franzós, eitlaveiki, og 

fá innlendir menn þessar sóttir mjög sjaldan, og sama er 

aí) segja um mabksmognar tennur, drykkjuœbi (og er þó 

drykkjuskapur mjög atmennur á íslandi) og lungnaveiki. 
* 

og er Islendingum þó mjög hætt vib henni, þegar þeir 

koma til Danmerkur, Sjómenn á verzlunarskipum hafa 

opt flutt franzós til landsins, en hann hefur ávalt drepizt 

eptir nokkurn tíma, og eru landsmenn þó ekki skírlífir, 

svo orí) verbi á gjört. Ab eitlaveikin og lungnaveikin, sem 

henni er skyld, eru varla til í landinu, ætla menn ab 

komi til af því, ab mestallur matur, sem borbabur er, er 

titukenndur, og af því, hvafc mikib þorskalýsi blandast á 

ýmsan hátt vib matinn. þó ab ísland sje þannig laust vib 

3 sjukdóma, franzós, eitlaveiki og lungnaveiki, er hafa 

svo mikil áhrif á vellíbun manna og aldur annarstabar 

í norburálfu, eru aptur á móti 3 abrir sjiikdómar, er 

liggja þar í landi, og gjöra eins mikib ab verkum, þab 

er: lifrarveiki, holdsveiki og ginklofi. Sjúkdómur sá á 

íslandi, sem menn kalla lifrarveiki, er reyndar eptir rann- 
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sóknum dr. Schleisners ekki lifrarveiki, heldur sjúkdómur, 

sem kemur af ormum í innýflum, sem kallaðir eru band- 

ormar. Sjúkdómur þessi er svo almennur, ab talib er ab 

7. hver mabur á íslandi haíi hann, og af 2600 sjúkdóm- 

um, sem dr. Schleisner rannsaka&i, voru því 328 lifrar- 

sjúkdómar* *), og af 327 sjúklingum, sem hann átti sjálfur 

vib, hafbi sjötti hver þessi veikindi, og halda menn, ab þab 

komi til af einhverjum mat, en vita þó* ekki hverjum, 

álíka margir karlar og konur fá veiki þessa, og fer hún 

vaxandi meb aldrinum, fá karlmenn hana einkum milli 

þrítugs og fertugs og konur milli fertugs og fimmtugs. 

Holdsveikin, sem var svo almenn á miböldunum, ab 2000 

spítalar fyrir holdsveika menn voru í Frakklandi einu 

saman, þegar Lobvík 8. sat þar ab ríkjum, og í öllum 

kristnum löndum voru á þeim tímum 19000 spítalar fyrir 

holdsveika menn, er nú á tímum ekki nema á einstöku 

síÖbum í heimi, og á íslandi hefur hún verib langt um 

almennari ábur, en hún er nú -). í hinni hræbilegu bólu- 

sótt, sem gekk árib 1707, libu flestar holdsveikar ættir 

undir lok, og voru því holdsveikir menn árib 1768 ekki 

*) Sutnir Jæknar á Islandi hafa bæbi svarab þ\í, sem til er tekib 

í tilskipun, dags. 20. dag desemhermán. 1803, og líka sent á 

ári hverju skrá um alla sjúka menn, er þeir hafa fengizt vib, 

og á þann háfrt hefur dr. Schleisner getab safnab 2600 sjúk- 

dúmum, til ab rannsaka þá nákvæmar. 

*) Sbr. rifgjörb eptir dr. Hjaltalín: „Spedalskheden eller 

Leproserne med specielt Hensyn til deres Fore- 

komst i Island*‘, sem er prentub í Kaupmannahöfn 1843. 

I „Atlas zoologique médical et géogr. sem ábur er 

nefndur á 12. bls., eru nokkrar steinprentabar myndir meb 

litum, sem eru gjörbar eptir líkþráum mönnum á íslandi meb 

mikilli nákvæmni. 
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Á 

nema 268, árib 1838 voru þeir ekki or?)nir íleiri en 128, 

■l og nú eru þab ekki nema hjerumbil 70 menn, sem hafa 

þessa veiki; hún gengur í ættirJ); sjúklingar þessir eru 

ab mebaltölu veikir í 7 ár, ábur en þeir deyja. Á. norb- 

ur- og austur-ströndum landsins, þar sem fiskiveibar eru 

litlar, eru mjög fáir holdsveikir menn, en þar á móti er 

þribjungur allra holdsveikra manna í Gullbringusýslu, og 

fíestallir í einni sókn, þar sem sjóútvegur er mestur. þab 

er eins á íslandi og í Noregi, ab líkþráir menn eru eink- 

um vib strendurnar og firbina, en sjaldan uppi í landinu. 

þó ab nú líkþráin hafi farib minnkandi, þá hefur ginklof- 

inn stabib í stab; hann kemur einkum til af því, ab 

bœirnir fyllast af mönnum um vertíbina, og eykur þab 

sóbaskap og gjörir loptib banvænt, og líka spillir þab 

mjög til, ab kastab er slógi og slori úti fyrir bœjardyr- 

unum. Sjúkleikur þessi hefur sömu einkenni og ann- 

arstabar, en hvergi í heimi er hann eins almennur. Eink- 

um eru Vestmannaeyjar og landib þar upp undan orblögb 

fyrir þenna sjúkdóm, og næstu árin, ábur en dr. Schleisner 

var sendur til Islands, til ab rába bœtur á þessum 

sjúkdómi (og hann kom miklu til leibar), dóu 64 af 

hverjum 100 börnum, er fœddust lifandi, frá 5. dags til 

12. dags, sem þau lifbu, en ab öllu samtöldu dóu 77—80 

börn af hverjum 100 á fyrsta ári, nú hefur þetta þó 

I ___ 

*) Arib 1837 var prúfab ætterni 128 líkþrárra manna, er þá voru 

á Islandi, og reyndist svo, ab foreldrar þeirra allra höfbu verib 

holdsveikir. Holdsveikin er tfbari mebal fátœkra manna, en 

Jþú hafa lfka heldri menn hana stundum, þó þeir hafl þrifalegan 

abbúnab í alla stabi og góban og hollan mat (sbr. ritgjörb 

Hjaltalíns, 54. bls). 

J 
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breytzt svo til batnabar, að ekki deyja fleiri en 26 af 

liundrabi hverju. Börnum er reyndar sjaldan leitab lækn- 

inga á íslandi, og af 2533 sjuklingum, sem dr. Schleisner 

komst ab, hvaba læknisabferí) var höfí) vib, voru ekki 

nema 38 yngri en eins árs. Sjukdómar, sem eru tíbastir 

á fullorbnum mönnum eru: lifrarveiki eba meinlæti flug- 

kveisa, móburveiki, hósti og landfarsótt. Flugkveisan kemur 

í mann, þegar vebur er hvasst og regnasamt, og er hún 

svo tíb, ab flestir menn, sem farnir eru ab eldast, hafa 

ab minnsta kosti snert af henni. Taugaveikindi eru svo 

almenn á íslandi, ab hjerumbil 7. hver mabur, sem læknir 

er sóttur til, liggur í þess konar veikindum, og væri þab 

j)ó ekki ætlandi hjá þeirri ])jób, er lifir svo óbreyttu lífi. 

Flest veikindi á íslandi eru langvinn, og mörg þannig, ab 

menn eiga í þeim alla æfi; krypplingar og kararmenn 

eru líka mjög margir, og kemur þaí) til af þvf, ab karl- 

menn verba svo opt fyrir meibslum. Mebal fátœkra 

manna í Kaupmannahöfn er helmingur allra sjúkdóma 

brábasóttir, en á íslandi eru J)ab ekki nema Vs1); ekki 

nema hjerumbil 8. hver af öllum sjúklingum mebal fá- 

tœkra manna í Kaupmannahöfn þurfa sáralækningar, en á- 

íslandi 5. hver. Gebveikir menn eru hjerumbil 150 ab 

tölu, eba 0,26 af hverju hundrabi manna, og eru þab því 

ab tiltölu dálitlu færri en í Danmörk. 3/s þeirra eru 

fábjánar og 2/s vitstola, og þab er eins á íslandi og í 

Danmörku, ab fleiri konur en karlar eru vitstola, en fá- 

J) |>etta kemur, ef til vill, til af því, ab læknar ekki fá \itueskju 

um sumar brábasúttir, af því ab þeir eru ekki sóttir sökum 

fjarlægbar, en langvinn veikindi fa þeir optast ab vita um. 
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bjánarnir eru fiestir karlmenn. Margir af þeim, sem eru 

vitstola á íslandi, eru orbnir þab af trúarvingli, og kemur 

þaí) til af því, ab hjátrú og trúarvingl eru þar vjfóa mjög tfó. 

5. Um sveitamálefni. 

Sveitartillög hafa lengi, einkum á seinni árum, verih 

þyngstu álögur, sem hafa legií) á almúga á íslandi. Fram- 

fœrsla úmaga er tvenns konar: annabhvort, ab menn 

verí)a ah annast úmagana sökum skyldleika (sbr. reglu- 

gjörí), dags. 8. dag janúarmán. 1834), eba menn verba ab 

halda sveitarúmaga, af því ab hver hreppur á ab annast 

sína úmaga. Nú verí)a menn ekki sveitlægir, fyr en 

menn hafa verií) 10 ár samfleytt í hreppnum1), sbr. opib 

brjef, dags. 6. dag júnímán. 1848. Hreppstjúrinn og 

presturinn ákveba sveitartillagib, hvar úmagar eru settir 

nibur, og hvab mikií) skuli gefa meb þeim2). Arií) 1801 

voru úmagar 2l90ab tölu (900 karlmenn og 1290konur), 

árib 1835 1305, árib 1840 1961, árib 1845 1693 og 

árib 1848 1609. þú aí) nú tala sveitarúmaganna fari 

þannig minnkandi, eru þeir enn œbi margir; í konungs- 

ríkinu Danmörku eru ekki af þúsundi manna fleiri en 23 

sveitarúmagar, en á íslandi eru þab 28. þab virbist 

reyndar undarlegt, aí) svo margir sveitarúmagar skuli vera 

í landi, þar sem svo mikil fæb er á verkmonuum, og aí) 

þeir skuli vera 6 sinnum fleiri en daglaunamenn, en þab 

*) Hreppur og sókn standast ekki æti?) á. 

a) Sbr. „Om den islandske Almues aarlige Udgifter og 

Pligter“, eptir Lindahl, 20. bls. og þar á eptir; bókin er 

prentuí) 1788. Sbr. einnig 104. —110. bls. í riti eptir B. Thor- 

steinson, konferentsrá(b, sem nefnt er á 49. bls. 
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kemur aí> nokkru leyti til af því, a?) hinar mörgu söttir, 

sem ganga í landinu, gjöra marga menn vanheila og 

óverkfœrax). 

*) Nokkrir vísindamenn hafa góftfúslega hjálpah mjer, á me%an 

jeg hef verií) a?) semja allan þenna kafla um Island, einknm 

Jún Sigur?)sson, skjalavörfcur og alþingismabur, og Oddgeir 

Stephensen, jústitsráí) og forstjóri hinnar íslenzku stjórnar- 
« 

deildar. 
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VIÐBŒTIR. 

Fólkstala á íslandi 1. dag febriíarm. 1850. 

prófastsdœmi karlar konur bœndur sjóar- 
bœndur 

ómagar 
sam- 
tals 

: í suí)urumdœminn: 
• • 

(•fullbr. og Kjósarsýslu . 

Borgarfjarbarsýslu . . . 

Arnessýslu. 

Rangárvallasýslu , . . . 

Vestur -Skaptafellssýslu 

Austur - Skaptafellssýslu 

2729 

1029 

2381 

2367 

1007 

563 

2940 

1068 

2637 

2798 

1121 

649 

274 

281 

690 

764 

296 

163 

555 

36 

111 

62 

137 

108 

54 

24 

5669 

2097 

5018 

5165 

2128 

1212 

10076 11213 2468 591 496 21289 

í vesturumdœminu: 

;Mýra og Ilnappdalssýslu 

Dalasýslu. 

Snæfellsness ogHnappad. 

Barbastrandarsýslu . . . 

Vestur - Isafjarfcarsýslu 

Nordur - ísafjarí)arsýslu 

Strandasýslu. 

873 

890 

1567 

1197 

842 

1158 

639 

956 

1033 

1698 

1321 

890 

1314 

734 

253 

251 

392 

305 

178 

291 

171 

148 

7 

4 

6 

34 

52 

94 

84 

36 

53 

39 

1829 

1923 

3265 

2518 

1732 

2472 

1373 

7166 7946 1841 165 392 15112 

i norfcur- og austurum- 

dœminu: 

Húnavatnssýslu. . . . , 

Skagafjarí)arsýslu . . . . 

Eyjafjarftarsýslu . . . . 

f>ingeyjarsýslu. 

Norí)ur-Múlasýslu . . . 

Sufcur-Mulasýslu . . . 

1920 

1894 

1918 

2136 

1667 

1397 

2149 

2028 

2047 

2307 

1689 

1469 

534 

578 

534 

612 

404 

344 

19 

5 

2 

3 

66 

59 

80 

60 

33 

55 

4069 

3922 

3965 

4443 

3356 

2866 

10., 32 11689 3006 29 353 22621 
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f>a% hafa þvf verií) álslandi 1. dag febrúarmán. 1850,59022 menn 

{>ess ber a?) gæta vií) töflu þessa, aí) þar sem taldir eru bœndur 

og sjóarbœndur, eru taldir meb allir þeir, sem standa sjálfir fyrir 

atvinnuvegi, og í ómagadálkinum eru einungis taldir sveitarómagar 

og spítalaómagar, en ekki þeir, sem einungis þiggja styrk af sveit. 

Ari?) 1850 fœddust alls 2351 börn á Islandi, 1199 sveinbörn og 

1152 meybörn; af þeim fœddust 67, þa<& er 25 sveinb. og 42 meyb., 

andvana; ver?)ur þá tala barnanna, sem fœddust lifandi 1174 sveinb. 

og 1110 meyb., þad er samtals 2284. Sama ár\b dóu 1509, 758 

karlkyns og 751 kvennkyns; af þeim voru 926 börn, yngri en 10 

ára, 479 sveinb. og 447 meyb., og eru þó ekki talin þau 67 born, 

er fœddust andvana. Alls hafa því fœbzt 842 fleiri en dáií) hafa, 

441 karlkyns og 401 kvennkyns. Hefí)i því barnadaufcinn ekki veri^ 

6V0 geysimikill, hefí)i fólkstalan aukizt hjerumbil um 1000. 

þó ber þess aí) gæta, aí) börn þau, sem hafa fœfcst í janúar- 

mánubi 1850, eru talin í manntalstöflunum, og má því ekki telja 

þau meí) vibaukanum þa?) árib; en ekki ver^ur sjeí) hvab margir 

hafa fce'bzt á mánubi ( töflunum yflr fœdda og daufca, en þó má 

ætla að nærri fari, ef dregnir eru frá vi?)aukanum jafnmargir og 

dáií) hafa í janúarmánuíú, en þaí) eru 128, og hefir þá fólki?) fjölgaí) 

þaí) ár um 714. 

Arií) 1851 fœddust alls 2366 börn á Islandi, 1234 sveinb. og 

1143 meyb.; af þeim fœddust 39 sveinb. og 27 meyb. andvana, 

samtals 66, verí)ur þá tala barnanna, sem fœddust lifandi, 2310, þafc 

er 1195 sveinb. 1115 meyb. Sama árií)dóu 1906,1029karlkyns og877 

kvennkyns. Af þeim voru 1079 börn, yngri en 10 ára, 585 sveinb. 

og 494 rneyb., og eru þó ekki þar meí) talin þau 66 börn, er fœddust 

andvana. Alls hafa þvf fœí)zt 470, þaí) er 205 karlkyns og 26.5 

kvennkyns fleiri en dáií) hafa þetta ár. 

Tala alls fólks á Islandi hefur því vií) árslokin 1851 veri% 60207. 
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